
Localizada no segundo andar, mantém acervo 

especializado em arte e cultura e dispõe de 

Salas de Leitura no térreo e no 2o andar, com 

computadores para acesso à Internet.

Terça a sexta (Biblioteca) e terça a do- 
mingo (Salas de Leitura), das 12h às 19h
(55 21) 3261-2582
biblioteca.ccjf@trf2.jus.br

The Library is on the 2nd floor. It is open 

from Tuesday to Friday, from 12 p.m. to 7 p.m.

Localizada no primeiro andar, a antiga Sala 
de Sessões do Supremo Tribunal Federal 
mantém o mobiliário confeccionado em 1920, 

além de elementos arquitetônicos originais, 

como vitrais e pinturas murais.

The Historic Courtroom of Supremo Tribunal Federal is on 

the 1st fl oor. It keeps the original furniture – made in 1920 

– and decorative elements, such as stained glass windows 

and paintings.

/sala.de.sessões

/bibliotec a 

Centro Cultural Justiça Federal
Av. Rio Branco, 241   Centro

CEP 20040-009   Rio de Janeiro   RJ

De terça a domingo, 
das 12h às 19h

(55 21) 3261-2550
(55 21) 3261-2565  (bilheteria)

www.ccjf.trf2.jus.br
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/educ ativo
Visitas orientadas ao prédio histórico, 

que abrigou o Supremo Tribunal Federal, 

enfocando sua restauração e o Rio Antigo.

Agendamento de terça a sexta, 
das 13h às 17h 
(55 21) 3261-2552 / 3261-2567 
atividadeseducativas.ccjf@trf2.jus.br
Guided tours in Portuguese can be booked from Tuesday 

/exposições.longa.duraç ão
Térreo
O CCJF no Centro do Rio O vídeo traça um 

paralelo entre a história do prédio e os fatos que 

marcaram a cidade no início do século XX. 

1º andar
Linha do Tempo do Judiciário do Brasil
Audiovisual que apresenta a história do Judiciário 

no Brasil, do século XVI aos dias atuais.

Galeria das Togas  Breve histórico da origem e 

evolução da Toga, indumentária dos magistrados, 

além da exposição de seis togas originais. 

/c afeteria
O Galeria Café, localizada na entrada do CCJF, tem 

cardápio variado e selecionado.

Terça a domingo, das 12h às 19h

O Centro Cultural Just iça Federal é par te integrante do Corredor Cultural da 
Cinelândia e tem como viz inhos o Theatro Municipal,  a Bibl ioteca Nacional e o 
Museu Nacional de Belas Ar tes . De metrô, o v isitante pode uti l izar a saída Pedro 
Lessa  da estação Cinelândia .  Diversas l inhas de ônibus e o VLT ser vem ao CC JF, 
que possui rampa de acesso para pessoas com def iciência .

/ co m o. c h e g a r

The Galeria Café, located at the entrance of CCJF, 

has a varied and selected menu. Tuesday to 

Sunday, from 12 p.m. to 7 p.m.

to Friday,  from 1 p.m. to 5 p.m.
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Não Peça retrata um grande diálogo entre a atriz Lucília de 

Assis e o público. A peça apresenta Jandira, funcionária de um 

teatro que é faxineira, bilheteira e baleira. Um dia, o elenco en-

contra-se preso em um engarrafamento e Jandira recebe mais 

uma tarefa: segurar o público até a sua chegada. É assim que a 

funcionária, testemunha de inúmeras peças e habituada a subir 

no palco apenas para limpá-lo, passa a ocupar a linha de fren-

te para contar suas histórias e receber seus primeiros e, quem 

sabe, últimos aplausos. Não Peça busca criar um vínculo entre 

a personagem e a plateia através da teatralidade do humano.
Roteiro: Lucília de Assis 

Direção: Bianca Byington

[nome do espetáculo] / peça
História real (ou quase) de Jeff e Hunter. Para participar de um 
festival, os dois escritores, com a ajuda de Susan, Heidi e Larry, 
precisam criar um musical em apenas três semanas. Através da 
metalinguagem, o espetáculo aborda o próprio fazer artístico e 
todas as etapas de se produzir arte de maneira independente, 
tudo isso impregnado de referências da cultura pop. Montado 
originalmente na Broadway, o musical recebeu uma indicação ao 
Tony Award de Melhor Libreto de Musical em 2009. O espetáculo 
suscita reflexões importantes para o atual momento teatral bra-
sileiro, mostrando que há a possibilidade de criar e investir em 
projetos próprios. [nome do espetáculo] é, acima de tudo, uma 
carta de amor para o teatro.

Redondilhas / peça
O Grupo Mosaicos une a narrativa oral e a música instrumental e, 
com o músico e escritor Delcio Teobaldo, apresenta um diálogo 
mais profundo com as sonoridades indígenas, mouras e ibéri-
cas, mergulhando na musicalidade popular para contar e cantar 
histórias que formam a identidade brasileira. São apresentados 
contos populares indígenas, árabes e da península ibérica, numa 
apresentação com um embalo bem experimental, quase jazzís-
tico, mas se mantendo lúdico para uma boa comunicação com 
as crianças. São quatro músicos no palco, numa formação com 
violão, violoncelo, flauta transversa e percussões variadas, além 
da narradora Maria Coelho, que também toca percussão.

A Arte Musiva como proposta de Intervenção Urbana / bate papo
Moema Branquinho,  artista e curadora da exposição Paisagem Sensorial - Uma 
Linguagem Expressiva, em cartaz no CCJF, abordará neste encontro aspectos 
relacionados à Arte Musiva na Arquitetura.
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Até dia 08
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 2º andar

Até dia 25
Terça a domingo
12h às 19h
Gabinete de Fotografi a

Mil Histórias, Duas Rotas

Minha Família Fora do Armário
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Até dia 08
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

Até  dia 08
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

Até  dia 08
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

O Que Vemos o Que Nos Olha
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Cena Viva  / fotografia
Imagens de espetáculos pela fotógrafa Christina Amaral na cena 
teatral brasileira. A curadoria parte da obra fotográfica, da drama-
turgia e da ação cênica, integradas de modo a propiciar ao público 
efetiva aproximação ao pensamento e à trajetória dessas múltiplas 
linguagens. Sob direção de Vanja Freitas, atores convidados farão 
intervenções verbais, sonoras e corporais. O público será convoca-
do a participar da exposição, através da leitura de textos e de mani-
festações espontâneas.
Curadoria: Lúcia Avancini

Paisagem Sensorial – Uma Linguagem Expressiva / artes plásticas
Moema Branquinho apresenta obras bi e tridimensionais utilizando 
diferentes materiais como vidro, mármore, granito, metal, madei-
ra entre outros. Empregando a técnica do mosaico, seus quadros, 
objetos e esculturas compõem subjetividades em torno do tema 
da paisagem. A mostra inclui experiências sensoriais voltadas ao 
visitante com deficiência visual. 

O Que Vemos o Que Nos Olha / fotografia
Em um mundo em que as fotografias e as imagens se transfor-
maram em artefatos onipresentes no cotidiano das pessoas, 
o Coletivo Nós da Pós convida os visitantes a interagirem com obras 
de maneira diferenciada.
Curadoria: Michele Petruccelli Pucarelli

Mil Histórias, Duas Rotas / artes plásticas
Bet Katona e Roberta Kani buscam sua poética visual no desloca-
mento de imagens capturadas por registros fotográficos para telas 
de grandes proporções. A afinidade de percepção entre as artistas, 
mesmo que com abordagens diferenciadas, pretende denotar um 
diálogo harmônico.
Curadoria: Ivair Reinaldim

Minha Família Fora do Armário / fotografia
Mostra produzida a partir do trabalho de documentação que as fo-
tógrafas Tata Barreto e Renata Ferrer vêm desenvolvendo sobre o 
cotidiano de famílias LGBT. Adaptando o espaço expositivo como 
um ambiente doméstico, propõe aproximar o público da realidade 
comum das novas configurações familiares, que ainda carecem de 
visibilidade, respeito e reconhecimento. Apresenta fotografias de 
10 famílias, além de um curta documentário de 13 minutos.
Curadoria: Simone Rodrigues

Siga-nos 
        
                 @ccjfrj                        /ccjfrj               ccjfrj
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Até dia 04
Sexta a domingo
19h
90 min
R$40 e R$ 20 (meia)
Teatro

De 23/02 a 11/03
Sexta a domingo
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
60 min
Teatro

Até dia 04
Sábado e domingo
16h
R$ 30 e R$ 15 (meia) 
50 min
Teatro

Dia 07
Quarta
19h
Entrada franca
Vagas limitadas
Sala de Leitura do 2º andar

[nome do espetáculo]

Di
vu

lg
aç

ão

[nome do espetáculo]
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Encontro com Chiquinha Gonzaga / concerto
A soprano Neti Szpilman e a pianista Maria Luísa Lundberg apre-
sentam o recital de homenagem à Chiquinha Gonzaga. O con-
certo terá a participação especial do clarinetista Moisés Santos, 
representando o músico Antônio Calado, um dos percussores do 
choro no Brasil e grande amigo de Chiquinha. A apresentação mu-
sical resgata a obra de uma das maiores compositoras brasileiras 
que, na segunda metade do século XIX, lutou pelo direito das mu-
lheres, deixando um legado com cerca de duas mil composições. 
Evento de caráter solidário com os funcionários do Theatro Municipal. Os integrantes solicitam ao 

público doações de alimentos não perecíveis.

Receita – Sandra Duailibe e Leandro Braga / show
O show traz refinado repertório, reunindo compositores expres-
sivos da MPB, incluindo músicas da década de 50 até hoje. São 
canções que emocionam a cantora, que falam de música, da voz, 
do canto e as que falam de amor, razão de suas maiores inspira-
ções. O espetáculo conta com a participação do pianista Leandro 
Braga. Os artistas prestarão, ainda, homenagem a nomes consa-
grados, como Noel Rosa, Billy Blanco e Chico Buarque. 

Série Desafios Musicais / concerto em vídeo
Neste mês, a Série apresenta a pianista ucraniana Valentina Lisitsa, 
que lotou uma sala de concertos no Rio em novembro de 2017. 
Durante a Guerra Fria, vivendo na URSS seu destino era vencer 
competições musicais para sair da Cortina de Ferro. Em 1991, ga-
nhou o prêmio Dranoff Two Piano Competition, o que lhe abriu por-
tas para se mudar para os Estados Unidos, iniciando carreira solo, 
com muito sucesso. O recital foi realizado no The Royal Albert Hall 
em 2012. O público terá a oportunidade de conferir obras pianísti-
cas de Mozart, Liszt, Beethoven, Rachmaninov, Scriabin e Chopin. 
A produção é de Saulo Chermont com apresentação e palestra do Professor Rodolfo Valverde. 

Reflexos – Capitão da Canção / show
Grupo de música autoral do cenário carioca com formação ino-
vadora: duas vozes, violão, baixo e eletrônica.  Entre os arranjos e 
a voz singular e pungente da intérprete, Maíra Garrido, o público 
é convidado a se envolver em uma nova experiência sonora e 
explorar a musicalidade do artista. A banda tem o objetivo de 
resgatar a MPB como música de protesto, utilizando-a como fer-
ramenta de elementos da contemporaneidade.

Da Justiça à Arte / visita orientada 
A visita conta a história do prédio, de sua construção até os dias 
atuais. Projetado pelo arquiteto Adolpho Morales de Los Rios para 
ser originalmente o Palácio Arquiepiscopal, o edifício – exemplar da 
arquitetura eclética – abrigou o Supremo Tribunal Federal de 1909 
a 1960. Atualmente, é um dos poucos remanescentes da reformu-
lação da cidade do Rio de Janeiro ocorrida no início do século XX. 
Agendamento pelos telefones 3261-2552
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Dia 20 
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
75min
Teatro

Dia 24 
Sábado
15h
R$ 40 e R$ 20 (meia)
180 minutos
Cinema

Dia 27 
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
90min
Teatro

Terça a sexta
13h às 17h
Entrada franca

Dia 06
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
60 min
Teatro

Encontro com Chiquinha Gonzaga

Reflexos – Capitão da Canção

Receita – Sandra Duailibe e Leandro Braga
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