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O Antigo Palácio da Justiça

O palácio foi inaugurado no então Distrito Federal, 

em 6 de novembro de 1926, com a finalidade de abrigar      

a chamada Corte de Apelação. Durante mais de oito 

décadas abrigou vários tribunais. 

Entre 2009 e 2010 foram realizadas obras de 

restauração do Antigo Palácio da Justiça, idealizadas para 

abrigar, entre outros setores do TJRJ, o Centro Cultural do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, além do 

Museu da Justiça, que ali já está desde 1998.

Incrustado no contexto urbano da Praça XV, 

o Antigo Palácio da Justiça destaca-se pela sua imponente 

arquitetura de estilo eclético.  

Hoje, o centro histórico da cidade passa por      

uma nova revitalização – iniciativa que busca valorizar        

e preservar a memória carioca pela recuperação e 

conservação de uma área considerada berço da cidade. 

Nesse novo panorama urbanístico, o Antigo Palácio da 

Justiça será destaque com toda força e esplendor no    

centro do coração do Rio. 

Exatamente no terreno onde o palácio foi erguido, 

havia ali o Teatro da Praia de Dom Manuel, 

inaugurado em agosto de 1834.  
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Criado em 2009, pela Presidência do TJRJ, o CCPJ-Rio é herdeiro direto 

do programa Cultural EMERJ, desenvolvido de 2000 a 2008 na Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e pelo qual o TJRJ  recebeu menção 

honrosa no Prêmio Innovare, em 2008. 

Com a abertura do Antigo Palácio da Justiça em novembro de 2010, após 

obras de restauro, o CCPJ-Rio iniciou suas atividades no palácio. 

Desde então, responsável pela gestão da Agenda Cultural do TJRJ, o 

CCPJ-Rio tem oferecido programação cultural com o objetivo de fomentar a 

reflexão sobre valores de Justiça, estimulando a aliança saudável entre 

Sociedade e Judiciário; enriquecendo e ampliando a atuação do TJRJ como 

polo promotor de transformação social; e contribuindo, assim, com a 

pacificação social. 

O CCPJ-Rio funciona no pavimento térreo do Antigo Palácio da Justiça, e 

a programação da sua agenda cultural é gratuita e aberta à sociedade.  

Os programas oferecidos pelo CCPJ-Rio são originais, diversificados e 

buscam a continuidade para a formação de plateia em torno do seu 

desenvolvimento. 

 

O CCPJ-Rio

Organograma

TJRJ

CCPJ-Rio
Gerir - planejar, dirigir e realizar - a Agenda Cultural do TJRJ

DGCOM

SEPRO
Serviço de Programas

Suporte de Comunicação e Divulgação 
do CCPJ-Rio e da Agenda Cultural

SECUT
Serviço de Produção Cultural

Suporte de Executivo e Administrativo 
para a realização da Agenda Cultural  
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O QUE SOMOS? 

Braço cultural do TJRJ

NOSSOS COMPROMISSOS

Realizar programas culturais gratuitos e abertos à sociedade 

com qualidade, diversidade e continuidade;

Promover, em arte-educação, ações de mediação que estimulem o 

debate e a reflexão sobre temas desenvolvidos pelos programas; 

Divulgar de forma abrangente para a sociedade a 

Agenda Cultural promovida pelo CCPJ-Rio.  

ONDE FAZEMOS? 

No Antigo Palácio da Justiça

COMO FAZEMOS? 

A partir da realização de 

uma Agenda Cultural

O QUE FAZEMOS? 

Cultivamos e 

disseminamos valores de 

Justiça, contribuindo com 

a pacificação social

O QUE NOS MOVE? 

Uma sociedade mais justa
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Consolidar-se e ser reconhecido como 

núcleo criador de cultura, promovido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

estimulando no cidadão a formação do 

sentimento de Justiça e semeando essa visão 

para a sociedade.

Missão

Visão

Privilegiar o conhecimento e a arte como 

condições essenciais à formação de um 

Judiciário mais próximo da sociedade, que 

estimule, a partir do desenvolvimento 

contínuo de programas culturais, o resgate,    

a formação e disseminação de valores de 

Justiça, fundamentais para o exercício da 

cidadania, contribuindo com  a pacificação 

social. 
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CCPJ-Rio / Estrutura Física 

ACERVOS: são três salas no pavimento térreo, uma Sala de Figurinos onde 

estão reunidas peças de indumentária e adereços das 14 produções do 

“Teatro na Justiça” e o piano Yamaha C2; uma Sala de Cenotécnica, que 

reúne a reserva de equipamentos cenotécnicos da Sala Multiuso; e uma 

Sala de Luminotécnica, Áudio e Vídeo.

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO: a sala de criação e produção, no pavimento   

térreo, abriga uma parte da equipe do CCPJ-Rio - direção, serviços, 

secretaria, técnica e estagiários. 

SETOR EDUCATIVO: ocupa duas salas, uma no segundo pavimento que 

abriga a equipe responsável pelo setor; e outra no primeiro, onde os 

educadores desenvolvem atividades junto aos grupos de visitantes. 

SALA MULTIUSO: fica no pavimento térreo, e foi concebida para abrigar 

espetáculos teatrais, concertos de câmara, seminários, palestras e     

outros programas oferecidos pela Agenda Cultural promovida pelo     

CCPJ-Rio. Pode ganhar variadas tipologias de palco e plateia. Lotação 

máxima: 60 lugares.

Atualmente, o CCPJ-Rio ocupa seis salas distribuídas 

do térreo ao segundo pavimento do Antigo Palácio da Justiça:
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• 

   cultural da cidade.

     - Dar continuidade aos programas realizados pela Agenda Cultural promovida 

       pelo CCPJ-Rio, que estimulam a reflexão sobre valores de Justiça;
     

- Desenvolver novos programas e promover parcerias com produtores e 

       instituições culturais que estejam em sintonia com a missão do CCPJ-Rio.  

Firmar-se como espaço de cultura que promove valores de Justiça na agenda 

• 

   para a realização das ações do CCPJ-Rio.

     - Buscar apoios e parcerias junto à iniciativa privada;
     

- Participar de editais na área de cultura.

Promover ações que busquem garantir e estabilizar os recursos financeiros 

• 

   melhorar o aproveitamento de recursos.

     - Buscar junto aos órgãos competentes do TJRJ a otimização de espaços das 
     instalações do Antigo Palácio da Justiça visando a um melhor aproveitamento 
     para o desenvolvimento das ações do CCPJ-Rio.

Ampliar o espaço físico para atender a um maior número de pessoas e 

• 

     - Promover, estimular e dar continuidade a parcerias com outros 

     promovedores de cultura – públicos e privados;
     

- Divulgar amplamente o CCPJ-Rio, como espaço de cultura na cidade do 

     Rio de Janeiro, bem como a sua Agenda Cultural.

Ampliar o diálogo com a sociedade.

FINANCEIRAS

FÍSICAS

SOCIAIS

CULTURAIS

Nova Gestão Presidencial, Nova Visão, Novos Desafios...

Ao assumir em fevereiro de 2015 a Presidência do Tribunal de 

Justiça, o Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho reafirmou,  

no programa inaugural da Agenda Cultural promovida pelo CCPJ-Rio,       

o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de:  

Biênio 2015-2016

Dentro desta perspectiva, estabelecemos as diretrizes para o biênio:

“Ampliar o entrosamento com a sociedade civil, que se 

materializa não só na atuação jurisdicional, mas, com vitalidade, 

por realizações no plano da cultura.” 
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Findo o ano de 2015, faz-se necessário visualizar a trajetória 

percorrida, reconhecer os resultados alcançados e traçar o planejamento 

de novos desafios para 2016. 

POR DENTRO 

PALÁCIO
Visita Teatralizada pelo Antigo Palácio da Justiça 

DO

do

Justiça ainda que tardia
TIR DENTES

O

TEATRO
NA

JUSTIÇA

Resultados Alcançados em 2015

S

úsica
aláciono
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Em curso desde 12 de janeiro de 2011, o programa idealizado e 

promovido pelo CCPJ-Rio, nasceu como resposta à demanda do TJRJ de 

abrir as portas do Antigo Palácio da Justiça à população como centro  de 

cultura e memória da Justiça. São oferecidas visitas semanais abertas ao 

público, aos sábados; e agendadas, para escolas e grupos, com horários 

disponíveis às terças e quintas-feiras. 

Os visitantes conhecem o palácio na companhia de personagens 

ícones da Justiça: inauguramos o programa com Ruy Barbosa, em 2011; 

em seguida foi a vez da Deusa Têmis, em 2012; a partir de 2013, Ruy 

Barbosa e Deusa Têmis estão juntos; e desde 2015, os Imperadores de 

Bizâncio - Justiniano e Teodora.

“Por dentro do Palácio”

O programa realizou de janeiro a dezembro de 2015, 141 visitas,         

com a participação de 4.533 pessoas. Das sessões realizadas, 104 foram 

agendadas para escolas (50) e outros grupos (54), tendo recebido 3.046 

visitantes; e 37, abertas à população, foram oferecidas aos sábados, 

beneficiando 1.487 pessoas. 

Objetivos Estratégicos

Objetivos Específicos

“Por Dentro do Palácio” em números

• Aproximar o cidadão do Poder Judiciário;

• Estimular valores de Justiça e Cidadania.

• Apresentar à população o Antigo Palácio da Justiça como espaço de cultura e 

   memória do TJRJ;

• Propor conhecimento sobre a arquitetura, a história do prédio e do seu entorno;

• Informar em linhas gerais sobre o funcionamento do Judiciário estadual.
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Conquistas do “Por dentro do Palácio”

• Em janeiro o CCPJ-Rio fez o lançamento de uma nova 

edição do programa, com os cicerones Justiniano e Teodora e 

garantiu a ampliação do dobro da capacidade de oferta de sessões 

aos visitantes; 

• Atendendo à demanda da Presidência do TJRJ de abertura 

do Antigo Palácio da Justiça aos sábados, o CCPJ-Rio planejou 

programação cultural com esse objetivo e o “Por dentro do Palácio” 

foi um dos programas oferecidos, tendo realizado 11 visitas 

extraordinárias para complementar as visitas planejadas 

originalmente; 

• Entre os grupos recebidos pelo CCPJ-Rio, podemos 

destacar escolas públicas de diferentes regiões da cidade, grupos de 

universitários, turmas de líderes comunitários do programa “Justiça 

Cidadã”, grupos de Diretores das Escolas de Magistratura e de 

Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, entre outros;

• Em 2015, o CCPJ-Rio foi consultado pelos Tribunais de 

Justiça de Tocantins e de Pernambuco para dar consultoria para a 

implementação de programa similar. Em novembro, representantes 

do TJ-Tocantins vieram ao CCPJ-Rio para conhecer melhor o 

programa, seus objetivos, metodologia, criação e resultados.
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CCPJ-Rio participa do “Projeto Escola e Museu”

O “Projeto Escola e Museu”é um programa desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro (SME-RJ) 

que tem como objetivo “promover a articulação de saberes por meio do 

acesso de professores e alunos das “Escolas do Amanhã” – escolas em 

áreas de vulnerabilidade social – a equipamentos culturais da cidade como 

atividade articulada ao desenvolvimento do currículo escolar”. 

Na edição de 2015, o CCPJ-Rio esteve entre as sete instituições 

culturais que integraram o projeto, que reuniu um leque diversificado      

de áreas do conhecimento: Arte, História da Cidade, Ciência, Memória, 

Patrimônio, Comunicação, Tecnologia, Justiça, Direito e Cidadania.
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CCPJ-Rio é destaque no “Projeto Escola e Museu”

A parceria firmada entre o CCPJ-Rio e a Secretaria Municipal de Educação para o 

“Projeto Escola e Museu”, levou ao Antigo Palácio da Justiça, de agosto a outubro de 2015, 

um total de 656 visitantes, entre alunos e professores, de vinte e uma “Escolas do Amanhã”.

Todos tiveram a oportunidade de participar do programa de visita teatralizada      

“Por dentro do Palácio”e conhecer o trabalho desenvolvido pelo CCPJ-Rio. Em pesquisa 

promovida pela SME, professores e alunos avaliaram os sete espaços culturais que 

integraram o projeto em 2015, e o CCPJ-Rio obteve excelente colocação:

Qual Museu e/ou Centro Cultural que melhor dinamizou uma atividade 
com os alunos durante o Circuito Interativo? 

Centro Cultural Banco do Brasil 1 5,6% 

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica 0 0% 

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 3 16,7% 

 Museu de Arte do Rio 3 16,7% 

Espaço Oi Futuro 1 5,6% 

Fundação Eva Klabin 2 11,1% 

Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 8 44,4% 

 

Qual Museu e/ou Centro Cultural que melhor recepcionou os alunos 
durante o Circuito Interativo? 

Centro Cultural Banco do Brasil 1 5,6% 

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica 0 0% 

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 5,6% 

Museu de Arte do Rio 3 16,7% 

Espaço Oi Futuro 0 0% 

Fundação Eva Klabin 9 50% 

Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 4 22,2% 

 

Qual Museu e/ou Centro Cultural que mais lhe impressionou  
durante o Circuito Interativo? 

Centro Cultural Banco do Brasil 8 16,3% 

Espaço Oi Futuro 12 24,5% 

Museu de Arte do Rio  7 14,3% 

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 2 4,1% 

Fundação Eva Klabin 9 18,4% 

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica 0 0% 

Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 11 22,4% 

 

PRIMEIRO LUGAR: 44,4% dos professores classificaram o CCPJ-Rio como 
“o espaço cultural que melhor dinamizou suas atividades;

: 22,4% dos estudantes consideraram o CCPJ-Rio 
“o Museu ou Centro Cultural que mais os impressionou”, colocando o CCPJ-Rio 
quase no mesmo índice do Oi Futuro, que liderou  a pesquisa com 24,5%.

SEGUNDO LUGAR

: 22,2% dos professores classificaram o CCPJ-Rio como 
“o espaço que melhor recebeu os professores e suas turmas”
SEGUNDO LUGAR
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As atividades educativas do CCPJ-Rio têm por objetivo contribuir 

para o desenvolvimento da compreensão da Justiça e da Cidadania. As 

ações de mediação promovem o debate e estimulam a reflexão.

Setor Educativo

Objetivos Estratégicos

Metodologia

Objetivos Específicos

• Planejar atividades que façam a mediação com a programação do CCPJ-Rio; 

• Estimular a compreensão sobre Justiça, construindo articulações entre conhe-

cimentos específicos desse universo e a experiência, percepção e o entendimento 

de cada visitante, contribuindo assim para formar um pensamento crítico;

• Cultivar valores humanitários de Justiça, tolerância, respeito e colaboração, 

fundamentais para o exercício da cidadania, contribuindo para a pacificação social;

• Utilizar a arte como ferramenta de diálogo e reflexão sobre Justiça, bem como 

difundir as artes como forma de expressão.     

• Promover ações colaborativas que valorizem a experiência e estimulem a 

investigação, o diálogo, o senso crítico e a expressão do grupo;

• Propor ações que explorem as ideias de “Justiça” e suas “representações” – 

dinâmicas corporais, textuais, jogos cênicos e jogos colaborativos;

• Produzir ações que estimulem o sentimento de apropriação e ocupação dos 

espaços do Antigo Palácio da Justiça.

As atividades desenvolvidas pelo Setor Educativo estão embasadas pelo 

conceito de educação não-formal, processo pelo qual os indivíduos aprendem, a 

partir do compartilhamento de experiências, em espaços e ações coletivas, 

construir conhecimento e pontes de afeto.  
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Conquistas do Setor Educativo

Desdobramentos para 2016

• A partir de março o Setor Educativo do CCPJ-Rio, composto 

por arte-educadores, passou a fazer o acolhimento dos grupos de 

visitantes e a realizar atividades de mediação, estimulando melhor 

aproveitamento da experiência vivida durante a visita teatralizada ao 

Antigo Palácio da Justiça; 

• Devido ao desenvolvimento das ações de arte-educação 

com os grupos visitantes, houve necessidade de se buscar um espaço 

adequado no Antigo Palácio da Justiça para que as atividades 

pudessem ser realizadas com o necessário conforto. Em novembro,   

o CCPJ-Rio inaugurou a sala do Setor Educativo.

“Projeto Escola e Museu” 

Renovação da parceira do CCPJ-Rio com o projeto da 

Secretaria Municipal de Educação.

“Aprenda a falar DIREITO”

Finalização e publicação de um glossário ilustrado de termos jurídicos, 

para professores e alunos, com o objetivo de auxiliar o visitante no 

entendimento da linguagem do Direito.
  

Encontro com Multiplicadores

Serão realizados quatro encontros com o objetivo de instrumentalizar 

o multiplicador – professor, educadores e público em geral – para 

trabalhar conceitos de Justiça e Cidadania na escola 

e em outros espaços de educação.
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Programa de artes cênicas que deu origem às primeiras atividades 

na área de cultura no TJRJ.  O “Teatro na Justiça” realiza um espetáculo 

inédito anual, desde 1999; em seu repertório de 14 espetáculos, o   

programa tem encenado grandes clássicos de diversos gêneros e com  

várias composições de elencos: mistos, nos quais profissionais do Direito 

atuaram ao lado de atores; outros, só de atores; e dois deles formados    

por magistrados do TJRJ. 

“Teatro na Justiça”

Objetivos Estratégicos

Objetivos Específicos

“Teatro na Justiça” em números

• Formação de plateia mais crítica e sensível a questões de Justiça;

• Estimular valores de Justiça e Cidadania.

• Encenar clássicos que estimulem a reflexão e a vivência emocional 

   sobre valores de Justiça; 

• Pensar a relação entre Direito e Teatro.  

Nos dez meses de temporada, de 29 de janeiro a 31 de outubro   

de 2015, foram realizadas 119 apresentações para um público de  

4.656 pessoas, na Sala Multiuso do CCPJ-Rio, com lotação para          

56 pessoas. 
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Novas Conquistas do “Teatro na Justiça”
com “A Visita da Velha Senhora”

• Em janeiro de 2015, o “Teatro na Justiça” estreou o seu 14º espetáculo -     

“A Visita da Velha Senhora”, de Friedrich Dürrenmatt, que marcou os 15 anos do 

projeto;

• A peça cumpriu sete meses de temporada de janeiro a julho, de segunda a 

quarta-feira, atingido um público de 2.760 pessoas em 75 apresentações; 

• Devido ao sucesso do espetáculo e atendendo à demanda da Presidência do 

TJRJ de oferecer programação cultural aos sábados, a peça prorrogou sua temporada 

por três meses, de agosto a outubro, de quinta a sábado, alcançando um público de 

1.896 pessoas em 44 apresentações; 

• No último mês de temporada, o CCPJ-Rio promoveu um ciclo de debates 

sobre diversos temas suscitados pela peça, tais como: corrupção, Justiça, vingança, 

teatro e direito debatidos por profissionais de várias áreas do conhecimento, -

Psicanálise, Direito (Magistratura), Teatro, Economia e História; 

• O espetáculo foi muito bem recebido pelo público, conforme pesquisa de 

satisfação realizada pelo CCPJ-Rio, de 29 de junho a 29 de julho, contabilizando 15 

apresentações e um público de 750 pessoas, das quais 147 responderam ao 

formulário da pesquisa, 19,7% da assistência total do período, obtendo como grau  

de satisfação o resultado de 92,40% nos conceitos “ótimo + bom”; 

• “A Visita da Velha Senhora” recebeu dez críticas especializadas, todas 

favoráveis, com destaque para a iniciativa do TJRJ em promover reflexão de qualidade 

a partir do desenvolvimento do programa. 
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“A Visita da Velha Senhora” deu o que falar na mídia

“Sob uma direção primorosa, os atores, sem 
qualquer exceção, fazem um trabalho digno de  
todos os elogios. Destaques: Maria Adélia faz uma 
interpretação antológica de Clara Zahanassian. Um 
trabalho digno de premiação! Marcos Ácher, com 
seu primoroso Alfredo Schill.” 

Gilberto Bartholo - Blog O teatro me representa 

“Intensidade e pungência arrebatadoras, que fazem 
de ‘A Visita da Velha Senhora’ uma experiência 
fascinante para o público.”

Renato Mello - Blog Botequim Cultural

“Há, nesta montagem, soluções de grande origi-
nalidade, com movimentos de cena inspirados. É 
muito bom ver bom teatro!” 

Ida Vicenzia 
Associação Internacional de Críticos de Teatro

“Teatro na Justiça: um projeto real que parte do 
teatro para ampliar o papel da Justiça na vida do 
cidadão, num sentido que certamente jamais iria 
agradar à velha senhora.”

Tânia Brandão 
Teatróloga e crítica - Blog Folias Teatrais

“A diretora mantém a integridade do original, numa 
transcrição fiel e respeitosa, que se pode atribuir as       
bem avaliadas condições humanas e materiais de 
que dispunha.” 

Macksen Luiz - Jornal O Globo 
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Desdobramentos do “Teatro na Justiça”

O reconhecimento do programa “Teatro na Justiça” resultou 

em convites para curadoria de leituras dramatizadas e de espetáculos 

de outras produções, tanto no âmbito do TJRJ quanto fora dele. 

“Please, continue (Hamlet)”, de Yan Duyvendak e Roger 

Bernat, orientação e adaptação jurídica do texto e convites a 

profissionais da área do Direito para o elenco do espetáculo   

espanhol apresentado pelo Festival Internacional de Artes Cênicas 

Tempo Festival (16 e 17 /10). 

Em 2015, o CCPJ-Rio pôde atender a três demandas: 

“O Novo Julgamento do Tiradentes”, pesquisa, criação do 

texto inédito e encenação da leitura dramatizada para o evento       

“O Desenforcamento do Tiradentes”, idealizado pela DGCOM (21/4);

“O Caso dos Exploradores de Caverna”, adaptação e 

encenação da leitura dramatizada do texto de Lon L. Fuller, para  

uma aula inaugural para magistrados, idealizado pela direção da 

EMERJ (31/8); 
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Objetivo Estratégico

Objetivo Específico

“Música no Palácio” em números

Criado em 2011, o programa de concertos privilegia a música de 

câmara em suas variadas formações instrumentais e tradições musicais.

Desde 2012, com curadoria da Escola de Música da UFRJ, na figura 

do seu diretor artístico, a série já recebeu alguns importantes nomes da 

música brasileira e internacional, do ”clássico” ao “popular”: renomados 

quartetos de cordas, como os “Radamés Gnattali”, “José White” 

(México), “Uirapurú”, “A Priori”, “Guanabara” e “Bosísio”, pianistas 

premiados como Luiz Senise, Miriam Grosman, Flávio Augusto, Ricardo 

Ballesteros, Sergio Monteiro, André Carrara, Maria Teresa Madeira,  

Daniel Burlet, Eduardo Monteiro, Giulio Draghi, Luís Fabiano Rabello, 

Vadim Rudenko (Rússia) e Cristian Budu; instrumentistas como Daniel 

Guedes (violino), Hugo Pilger (violoncelo), Paulo Pedrassoli (violão), 

Henrique Cazes (cavaquinho), Paulo Sá (bandolim) e Nicolas de Souza 

Barros (violão de 8 cordas); cantores como Veruschka Mainhard (soprano), 

Homero Velho (barítono) e André Vidal (tenor); e muitos outros ainda. 

“Música no Palácio”

• Estimular o conhecimento e interesse pela música de câmara. 

• Formação de plateia.

Em 2015 o programa realizou três séries de apresentações, totalizando

10 concertos que receberam um público de 685 pessoas. 
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“Música no Palácio” em 2015 - “Um Rio de Música”

O quinto aniversário da série coincidiu com a comemoração dos 450 anos da 

fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro que se ofereceu como um rico 

eixo temático para a inspiração e escolha da programação. 

Alguns dos Destaques de 2015

Art Metal Quinteto

O concerto privilegiou o repertório do trompetista, organista, professor, regente e 
compositor Henrique Alves de Mesquita (1830-1906), considerado por Machado de 
Assis ”o possível Beethoven brasileiro”. Com: Jessé Sadoc e Diogo Gomes, trompetes 
/ Antonio J. Augusto, trompa / João Luz Areias, trombone / Albert Savino, tuba. 

Recitais de Piano

Duas apresentações dedicadas aos popularíssimos Chopin e Beethoven nos fizeram 
lembrar que o Rio de Janeiro já foi jocosamente conhecido como “pianópolis”, 
tamanha a popularidade do instrumento na antiga capital do Império e da Primeira 
República. Com: Cristiano Vogas / Miriam Grosman.

Duo Taborda & Caldi

O concerto apresentou o repertório instrumental escrito exclusivamente para violão 
do consagrado sambista Paulinho da Viola. Com: Marcia Taborda, violão / Marcelo 
Caldi, acordeão.

Camerata Dedilhada da UFRJ

Foi um verdadeiro “rio de cordas” a apresentação do grupo na Sala Multiuso do 
CCPJ-Rio, a Camerata Dedilhada passeou por ritmos como o Choro, o Lundu e o 
Maracatu. Com: Paulo Sá, bandolin / Henrique Cazes, cavaquinho / Marcello 
Gonçalves, violão de sete cordas / Celso Ramalho, violão requinto / Bartholomeu 
Wiese, violão de seis cordas / Marcus Ferre, viola de dez cordas.
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Desdobramentos do “Música no Palácio” 

Dia da Justiça com “Disney Espetacular”

No encerramento da Agenda Cultural 2015, promovida pelo CCPJ-Rio, no dia 
em que se comemora a Justiça, o CCPJ-Rio apresentou o concerto “Disney 
Espetacular”, promovido pelo programa “Música no Palácio”. A apresentação 
emocionou a  plateia, de adultos e crianças, que lotou o Salão Histórico do I Tribunal 
do Júri para ouvir os grandes sucessos de musicais da Disney e da Broadway. Com: 
Sylvia Sallusti, soprano / Marcelo Coutinho, barítono / Flavio Augusto, piano 

1º Festival Internacional de Fagote

Organizado pelas Escolas de Músicas da UFRJ e da USP, nas figuras dos 
professores e instrumentistas Aloysio Fagerlande e Fábio Cury, o festival reuniu 
professores, profissionais e estudantes do instrumento no Brasil, além de convidados 
internacionais. Um dos concertos da programação foi realizado na Sala Multiuso do 
CCPJ-Rio, com apresentação de quatro concertos.

Com: “Quarteto da Ópera” (OSTM-Rio de Janeiro) – Marcio Zen, Ariane Petri, 
Carlos Bertão, Jerferson Souza / Michel Arghirachis (OS-Teatro Amazonas) / 
Participação: Flavio Augusto, piano / Ricardo Aurélio de Oliveira (OS-Campinas) / 
Mathew Taylor (OSTM- São Paulo)

Conquistas do “Música no Palácio”

• Devido à realização contínua do programa por cinco anos e pela curadoria artística 

da Escola de Música da UFRJ, que garante ao projeto qualidade e diversidade na 

escolha da programação, o “Música no Palácio” tem ganhado a cada dia maior 

credibilidade e reconhecimento do público e se firmado como uma das poucas 

opções da cidade para se apreciar e divulgar a música de câmara. 
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Rio 450

Circuito Cultural 

Maratona Cultural Cidade Olímpica

Tempo Festival 

 – O TJRJ abriu as portas do Antigo Palácio da Justiça e participou     

das comemorações do aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro, promovidas         

pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). O CCPJ-Rio ofereceu a visita teatralizada      

“Por Dentro do Palácio”  -  1º/3, domingo. 

– O CCPJ-Rio participou da segunda edição do programa 

promovido pelo Rio-Ônibus em parceria com outras instituições culturais do Centro 

do Rio - 12/7, domingo.

 – O CCPJ-Rio participou, juntamente 

com os mais relevantes espaços culturais da cidade, do programa promovido pela 

SMC no marco de 365 dias para o início dos jogos olímpicos no Rio, oferecendo a 

visita teatralizada e um concerto com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro - 

6/8, sábado.

– O CCPJ-Rio participou como instituição parceira da quinta 

edição do Festival Internacional de Artes Cênicas, na realização do espetáculo 

“Please, continue (Hamlet)”, de Yan Duyvendak e Roger Bernat, apresentado no 

Salão Histórico do I Tribunal do Júri - 16 e 17/10, sexta-feira e sábado.  

CCPJ-RIO / Parcerias
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Com ações planejadas na área de assessoria de imprensa, o       

CCPJ-Rio apresentou-se em 2015 como fonte de informação qualificada   

na área cultural e conquistou importantes espaços na mídia, cumprindo     

a meta de divulgar a Agenda Cultural do TJRJ para maior número de 

pessoas.

• Estabeleceu de forma dinâmica relação com setores da área de 

Comunicação do TJRJ;

• Conquistou a confiança de mídias especializadas - revistas 

semanais e mensais, emissoras de rádio, agências de notícias, sites, redes 

sociais, portais de notícias e emissoras de TV.

O CCPJ-Rio na Mídia

Conquistas de 2015

Em outubro foi lançada a Agenda Cultural Virtual da 

programação promovida pelo CCPJ-Rio, com edição mensal, 

encaminhada por e-mail ao público interno e externo.

Agenda Cultural Virtual
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Clipping Mídia Impressa

“A Visita da Velha Senhora”, espetáculo promovido pelo “Teatro 

na Justiça”, ocupou espaços nobres em revistas e jornais, como    

na Revista Veja, 27/5; e no jornal O Globo, 27/6. 

Revistas especializadas em cultura como o Guia OFF, Aplauso e 

Camarim também foram espaços conquistados.

TEATRO
NA

JUSTIÇA

“Por Dentro do Palácio” recebeu destaque  como 

indicação de melhores dicas grátis.

nos jornais Extra, O Globo e O Dia
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Clipping Mídia Impressa

A abertura da série de concertos do 

programa “Música no Palácio” foi 

destaque na coluna Histórias 

Cariocas, da Revista Veja, 10/6. 

O concerto “Disney Espetacular”,  

apresentado no Dia da Justiça, foi 

destaque na Vejinha Online, 7/12.

“Please, continue  (Hamlet)”, parceria 

do CCPJ-Rio com o Tempo Festival,   

foi matéria de destaque no jornal        

O Globo, 15/10.

O evento teve curadoria do “Teatro na 

Justiça”.

“O Desenforcamento do Tiradentes”, 

evento idealizado pela DGCOM, 

recebeu destaques em jornais e 

revistas da cidade. O CCPJ-Rio foi 

responsável pela dramaturgia, direção 

e produção do espetáculo inédito     

“O Novo Julgamento do Tiradentes” .

úsica
aláciono

S
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Destaques do CCPJ-Rio em outras mídias

Mídia Digital

Mídia TV e Rádio

•   Por Dentro do Palácio” foi destaque na Agenda Cultural     

do RJTV, da Rede Globo, 6/2.

•  A participação do CCPJ-Rio no programa Circulando Cultura foi  

destaque no RJTV, da Rede Globo, 8/7.

•  O programa “Por Dentro do Palácio” foi destaque em entrevistas na    

Rádio Band News FM, 20/4; na Rádio Manchete, 14/6; e na Rádio Globo, 

18/7.

•  O programa “Música no Palácio” foi destaque na Rádio Band News FM,  

9/6; e na Rádio MEC, 13/11. 

•  O espetáculo “A Visita da Velha Senhora”, do programa “Teatro na 

Justiça” teve espaço nobre na CBN, 16/3; Rádio Roquete Pinto, 11/6; na      

JB FM, 7/8; e Rádio Globo AM, 27/8.

•  O espetáculo “A Visita da Velha Senhora” foi destaque na agenda 

cultural  do RJTV, da Rede Globo, 30/10.

O programa “

•   O programa “Por Dentro do Palácio” foi assunto no JB Online, 25/1; na 

Veja Rio Online, 30/1; Manchete Online, 28/3; Uol,  24/4; Fator Brasil, 19/6; 

O Globo Online, 28/8; e Agência Estado, 30/10.

•  O programa “Teatro na Justiça” foi destaque na Veja Rio Online, 15/1; 

Globo Online Teatro, 29/1; JB Online Cultura, 13/8; Catraca Livre, 3/9; e 

Globo Online Teatro, 1º/10.

•  O programa “Música no Palácio” esteve nas páginas do JB Online, 10/6; 

Revista Agito Rio, 7/7; na Veja Rio Online, 8/7; e no G1,  23/7.
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Resultados Gerais

Planilha Sintética - Programas, Sessões e Público
De 16 de janeiro a 8 de dezembro de 2015

Programa

1. Por Dentro do Palácio 1 141 4.533

1 119 4.656

1 1 425

1 1 25

1 2 332

1 10 685

1 2 73

5 12 682

12 288 11.411

2. Teatro na Justiça 14ª Edição

2.1. A Visita da Velha Senhora

3. Teatro na Justiça - Programas Parceiros

3.1. O Novo Julgamento do Tiradentes

3.2. O Caso dos Exploradores de Caverna

3.3. Please, continue (Hamlet)

4. Música no Palácio

5. Palácio Convida

6. Programas Parceiros
    Rio 450 Anos
    Justiça pela Paz em Casa
    Circuito Cultural Rio-Ônibus  
    Maratona Cultural 
    Concerto Beneficente/ABATERJ 

Total

Média Total Anual de Público por Sessão: 39,62

SessõesQuantidade Público
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Resultados Gerais

Planilha Sintética - Mídias / Clipping
De 16 de janeiro a 8 de dezembro de 2015

Programa

1. Por Dentro do Palácio 45 192 31 4 10 282

57

-

39 13 5 10 124

5 1 3 - 9

12

-

40 7 4 4 67

1 1 - - 2

1 6 1 - - 8

6

1

13 1 1 - 21

8 1 1 1 12

10

-

16 13 1 2 42

2 2 - - 4

2

-

-

134

3 2 - - 7

23

6

354

1

-

74

-

-

19

-

-

27

24

6

608

2. Teatro na Justiça

2.1. A Visita da Velha Senhora

4.1. Show Saudades do Raul

2.2. O Novo Julgamento do Tiradentes

4.2. Concerto OSJRJ

2.3. O Caso dos Exploradores de Caverna

5. Programas Parceiros

2.4. Please, continue (Hamlet)

5.1. Rio 450 Anos

3. Música no Palácio

5.2. Justiça pela Paz em Casa

4. Palácio Convida

5.3. Circuito Cultural Rio-Ônibus  

5.4. Maratona Cultural Cidade Olímpica

5.5. Concerto Beneficente/ABATERJ

Total Geral

Virtual Site TJ TV Rádio TotalImpressa
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Metas para 2016

• Consolidar a imagem do CCPJ-Rio como o braço cultural do TJRJ, 

na oferta de uma Agenda Cultural de qualidade e acessível a todos.

• Homenagear em sua Agenda Cultural três importantes 

efemérides: a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro; a passagem  

dos 400 anos da morte do maior dramaturgo de todos os tempos - William 

Shakespeare; e os 90 anos do Antigo Palácio da Justiça; 

• Dar continuidade à realização dos programas originais do    

CCPJ-Rio: “Por dentro do Palácio” - realização do calendário de visitas; 

“Teatro na Justiça”- estreia e temporada do 15º espetáculo do programa; 

“Música no Palácio”- apresentar a série de concertos; 

• Participar da quarta edição do “Projeto Escola e Museu”, da 

Secretaria Municipal de Educação (SME), com atuação relevante do Setor 

Educativo do CCPJ-Rio.

Estratégica

Específicas
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Equipe CCPJ-Rio

Sílvia Monte
CCPJ-Rio / Direção

Alexandrina Ferreira
SEPRO - Serviço de Programação

Sérgio Ricardo von Sydow 
SECUT - Serviço de Produção Cultural

Produção Executiva: 

Arte-Educação: 

Secretaria: Joyce Tavares / Natália Thiago

Técnico da Sala Multiuso: Maurício Fuziyama

Estagiária de Artes Cênicas: Silvia Galter

Marília Tapajóz / Ramon Roque

Adriana Xerez / Thiago Jatobá

Antigo Palácio da Justiça 

Rua Dom Manuel, 29, Térreo, Centro, Rio de Janeiro – RJ

Telefones: 55 21 3133-3366 / 3133-3368

ccpjrio@tjrj.jus.br

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/centrocultural



Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento

Mauro Ventura 

Diretor

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 

Presidente 

Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Sílvia Monte

Diretora


