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O espetáculo Nascituros, de temática LGBT, aborda a questão 

da homofobia, a relação com familiares e, principalmente, o 

amor. É a história de um casal forçado a se separar após um 

incidente. Dez anos depois, um deles escreve uma peça teatral 

sobre o seu passado a fim de expurgar suas aflições. Contudo, 

o outro reaparece em sua vida na tentativa de impedir a ocor-

rência do espetáculo, pois a relação entre eles contém segredos 

que podem acarretar ainda mais problemas. A trama propõe 

uma nova leitura a respeito de preconceitos, direitos e escolhas.
Texto: John Marcatto. Direção: Victor Fontoura

Cururu, o Sapo Jururu / peça
O sapo Cururu conhece a lua, encanta-se com a sua beleza e se apai-
xona por ela. Após ter o seu amor recusado, descobre o mistério que 
a envolve e, então, passa a ter um objetivo: acabar com a infelicidade 
de sua amada. Cururu, o sapo jururu tematiza o amor romântico e a 
solidariedade. Outros temas, como a lenda do amor impossível en-
tre o sol e a lua, a ocorrência de um eclipse e a situação do indivíduo 
comum – que luta pela felicidade e supera a rejeição – também são 
trabalhados de forma delicada.  
Texto: Tatiana Alves. Direção: Júlio Luz, Lea Fabres e Janaina Gaia

Semana Star Trek / cine debate
Consiste em duas partes. Na primeira, Direito Intergaláctico, um episó-
dio da série é exibido, seguido de debate com especialistas sobre as 
correlações entre situações de Star Trek e conceitos basilares do Direi-
to. Já em Virada nas Estrelas, uma “maratona” (das 19h às 4h) de episó-
dios da franquia, com a presença de convidados e outras atividades. 
Direito Intergaláctico – De 03 a 05/04.  Virada nas Estrelas – Dias 06 e 07/04

Diáspora Africana – legado e desafios atuais /cine debate
Exibição do documentário Rostos Familiares / Lugares Inesperados: 
uma diáspora africana global, da cineasta e antropóloga Sheila S. 
Walker, seguido de um debate com pesquisadores da diáspora afri-
cana. O evento marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas 
da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, 25 de mar-
ço, além do 130º aniversário da abolição da escravidão no Brasil. 

O Direito realiza a Justiça? /cine debate
O Direito, em todos os lugares e em todos os tempos, procura reali-
zar uma abstração chamada justiça. Consegue ou não? Este é o tema 
de uma série de debates precedidos pela exibição de filmes, con-
duzida pelo professor Gabriel Lacerda, autor do livro O direito realiza 
justiça?. Neste mês, Em minha terra (2003), direção de John Boorman, 
se passa na África do Sul e aborda a Comissão de Verdade e Concilia-
ção, que julga os crimes cometidos no período do Apartheid. 

De 03 a 05/04
18h
Dias 06 e 07/04 
das 19h às 4h    

Entrada Franca
Senhas uma hora antes
Não será permitida a 
entrada após as 22h

Dia 10, terça
18h
33 min
Entrada Franca
Senhas uma hora antes
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Sexta a domingo
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
70 min
Teatro

Até 20/05 (exceto dias 01/04 
e 28/4)
Sábados e domingos 
16h 
R$ 30 e R$ 15 (meia)
55 min
Teatro

Dia 12, quinta
18h
98 min
Entrada Franca
Senhas uma hora antes

Cururu, o Sapo Jururu
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Enredos para um Corpo / artes plásticas
A mostra reúne trabalhos dos artistas Paulo da Mata e Tales Frey pro-
duzidos nos últimos oito anos, que retratam questões de gênero, se-
xualidade e afetividade a partir da exploração de seus próprios corpos. 
Enquanto Paulo da Mata se utiliza da escrita e da tatuagem em sua 
pele para transmitir sua mensagem, Tales Frey produz ações que su-
gerem pequenas narrativas, geralmente realizadas em espaço público.
Curadoria: Raphael Fonseca

Escrevo para me Percorrer / artes plásticas
Coletiva de Camilla Braga, Caroline Manso, Elilson, Fernanda Andrade, 
Marcos Walickosky, Mateus Souza, Mônica Coster e o coletivo PAGI-
NÁRIO, de Rafael Amorim, Rodrigo Pinheiro e Yuri Dias, apresenta um 
inventário de escritas possíveis nos e sobre os espaços, estabelecen-
do assim relações poéticas entre elas. O fio condutor das obras são as 
formas como pensamento e escrita agem em cada trabalho exibido.
Curadoria e textos:  André Vechi e Rafael Amorim

Prisão Domiciliar / fotografia
Composta por autorretratos, busca mostrar o processo de criação 
de uma mulher e as crises para se chegar à concentração em meio 
ao caos doméstico diante da sequência de afazeres para manter a 
casa limpa e organizada. O objetivo da produção de Manuela Leite 
é criticar as condições em que as mulheres conseguem tornar re-
alidade suas produções artísticas e intelectuais, pois elas, mesmo 
tendo direito de fazer o que quiserem, ainda estão presas ao status 
quo de ter que se equilibrar entre duplas e triplas jornadas.
Curadoria: Roberta Barros. Produção: Makará Educativo 

Corpo Escultural / artes plásticas
A proposta da mostra é apresentar o corpo feminino como fetiche, 
através de séries fotográficas, vídeos e o campo ampliado da escul-
tura, realizados pelas artistas Alice Ferraro, Beatriz Pimenta, Carine 
Caz, Dinah Oliveira, Jessica Guia e Jessica Kloosterman. Seu título é 
uma equivocidade proposital que propõe um desconforto ao mo-
delo representativo da mulher na História da Arte e se alia ao poten-
cial da sociedade no exercício de sua capacidade de transgredir e 
pensar seus valores criticamente. 
Curadoria: Beatriz Pimenta e Dinah Oliveira
Conversa com as artistas mediada por Liliane Benetti, dia 27, às 17h

Refunção / artes plásticas
O objeto como mídia artística, em abordagens à apropriação de ele-
mentos do cotidiano, ressignificando suas funções em novos con-
textos poéticos propostos. Obras de Ana Alves, André Sheik, Ale-
xandre Dacosta, Carlos Cesari, Celia Pattacini, Clarisse Tarran, Claudio 
Pedro, Cris Cabus, Luana Fonseca Damásio, Luiz Guimarães, Helena 
Wassersten, Marcio Zardo, Miriam Pech, Pedro Paulo Domingues, 
Tchello d’Barros, Victor Lorenzetto Monteiro e Xico Chaves.
Curadoria: Eduardo Mariz

Até dia 29
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

Até 06/05
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

Até 06/05
Terça a domingo
12h às 19h
Gabinete de fotografia

Até 13/05
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar
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Até 27/05
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 2º andar
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Coleções Especiais em Bibliotecas Jurídicas: gestão,  
desafios e reflexões / curso
Com base nas coleções bibliográficas especiais, o curso irá ana-
lisar tópicos como segurança, descrição e processamento de 
obras que, ao passar do tempo, exercem a função de testemu-
nhos materiais em unidades de informação de caráter público 
ou privado. As instituições jurídicas, por exemplo, são em sua 
maioria portadoras de evidências materiais que revelam a produ-
ção intelectual de seus atores e os registros de memória na qual 
estão inseridas. 
Professor: Thiago Cirne. Informações e inscrições: gidjrj@gmail.com

 Da Estética à Ética: Moda, Consumo e Engajamento Social / curso
O curso será um diálogo entre o conhecimento acadêmico e 
o mercado sobre a produção e o consumo de moda no Brasil. 
Tomando a moda como um lugar privilegiado para observar a 
relação entre indivíduo e sociedade, serão debatidas questões 
de gênero, raça, classe e o papel proeminente que o consumidor 
assume no cenário contemporâneo. 
Professoras: Priscila Novais e Isabela Rangel. Informações e inscrições: cursoesteticaeetica@gmail.com

Literatura Negra e Criação Literária / oficina
A primeira fase da oficina foca na introdução à Literatura Negra, com 
leituras e análises de inúmeras obras de referência e filmes baseados 
em textos de autores negros. A segunda é mais prática, dedicada à 
criação literária. Os melhores textos serão selecionados para o Se-
minário de Literatura Negra, que ocorrerá no segundo semestre de 
2018. A oficina é voltada para jovens negros ou autodeclarados.
Professora: Simone Ricco. Informações: escritascolaborativas@gmail.com

Antropologia e Saúde Mental / curso
O objetivo do curso é criar um fórum de discussão sobre as relações 
entre o saber antropológico e o campo da saúde mental. Através 
de uma perspectiva histórica e comparativa, busca-se oferecer fer-
ramentas teóricas e metodológicas para compreender e questionar 
o modo particular de gestão das perturbações físico-morais engen-
dradas na tradição ocidental. 
Professor: Felipe Magaldi. Informações e inscrições: saudeccjf@gmail.com

Vitral “Entre Estrelas” - Lançamento de CD / show
Eduardo Aguillar, um dos antigos integrantes da Banda Vitral, for-
mada no início dos anos 80 com um estilo de música progressiva 
sinfônica, teve a ideia de produzir um álbum com músicas compos-
tas para a banda. A proposta solo transformou-se na reunião dos 
antigos integrantes. Hoje, composta pelos músicos Claudio Dantas 
(bateria e percussão), Eduardo Aguillar (teclado) Luiz Zamith (guitar-
ra), Marcus Moura (flautas, teclados e acordeão) e Vitor Trope (baixo) 
faz o lançamento do CD Entre as Estrelas.

Da Ética à Estética

Literatura Negra e Criação Literária
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De 03 a 24 
Terças
17h 
R$ 240 (estudantes de 
graduação)
R$ 300 (associados ao 
GIDJ/RJ)
R$ 360 (não associados)
R$ 480 (pagamento por 
empenho)
Sala de Cursos

De 05 a 19
Quintas
19h às 21h
R$ 350
R$70 (aula avulsa)
Serão oferecidas cinco bol-
sas de 100% para estudantes 
de escolas públicas
Sala de Cursos

De 03 a 24
Terças
19h
R$ 50 (os oito encontros)
Sala de Leitura do 2º andar
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Dias 04 e 11
Quartas
18h
R$150
Sala de Cursos

Dia 03 
Terça
19h
R$ 40 e R$ 20 (meia)
120 min
Teatro/m
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Série Música no Museu / concerto
O projeto tem como característica a formação de novas plateias, 
facilitando e incentivando a presença de crianças e jovens. A série 
contempla gêneros que vão do clássico ao contemporâneo e mes-
cla novos talentos e nomes consagrados da música.

Série Violões da Av-Rio / concerto 
O premiado violonista e compositor Cyro Delvizio, Bacharel em Vio-
lão e Mestre em Musicologia, apresenta um recital de obras brasi-
leiras dos séculos XX e XXI. No repertório estão inclusas a série in-
tegral dos 12 Estudos para Violão, de Francisco Mignone, composta 
na década de 1970 e a Toccata para Violão de Ricardo Tacuchian, 
composta em 2014 e dedicada a Cyro. 

Projeto Cantares 2018 – Grupo Vocal Boca que Usa / concerto
O Projeto Cantares 2018, coordenado por Maria José Chevitarese, 
traz no mês de abril o Grupo Vocal Boca que Usa, formado por 19 
cantores com larga experiência. Com uma proposta de criação e 
regência coletiva, o grupo acumula diversas premiações em con-
cursos nacionais e internacionais. No programa, obras dos composi-
tores Antonio Lotti, Imant Raminsh, Serguei Rachmaninov, Osvaldo 
Lacerda, Tom Jobim entre outros. O grupo está sob a coordenação 
de Roberto Fabri e preparação vocal de Lina Santoro.

Suíte Brasil – Miguel Rabelo / show 
O cantor, violonista e compositor Miguel Rabello apresenta reper-
tório inédito composto em parceria com o letrista Roberto Didio. 
Apresentado em formato de voz e violão, o show conta com as par-
ticipações especiais de Renato Braz, Amelia Rabello e Luísa Lacerda.

Das Terras Sertanezas – Homenagem a Elomar / concerto
O duo formado por André Grabois (voz) e João Brasileiro (violão) reali-
za uma interpretação das canções do músico baiano Elomar Figueira 
Mello, cuja obra musical é reconhecida por revelar a árida beleza da vida 
no Sertão do Brasil. Pela fusão da música popular e músicas de concer-
to, Elomar criou serestas, cantigas, incelenças, óperas e sinfonias. Assim, 
a homenagem ao artista terá referência nordestina, literária e mística.

Série Prelúdio 21 – Música do Presente / concerto 
A Série de concertos abre sua temporada 2018 com o programa De 
Volta às Origens. Nele, cada obra é apresentada por músicos diferen-
tes, em diversas formações instrumentais. O Prelúdio 21 é um grupo 
composto pelos compositores Alexandre Schubert, Caio Senna, J. 
Orlando Alves, Marcos Lucas e Neder Nassaro. O concerto é dedica-
do à memória do artista Sergio Roberto de Oliveira.

Dia 07 
Sábado
17h
R$ 10 e R$ 5 (meia)
75 min
Sala de Sessões

Dias 06 e 20
Sextas, às 18h
Sala de Sessões

Dia 19
Quinta, às 15h
Teatro 

60 min                                                            
Entrada Franca
Senhas 1 hora antes

Dia 10 
Terça
19h
R$ 2 e R$ 1 (meia)
60 min
Teatro

Dia 17 
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
60 min
Teatro

Dia 24 
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
90 min
Teatro

Dia 28 
Sábado
15h
Entrada Franca
60 min
Teatro

Série Violões da AV-Rio
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Projeto Cantares 2018 – Grupo Vocal Boca que Usa 

Suíte Brasil – Miguel Rabelo
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Série Desafios Musicais / concerto em vídeo
Em abril, a série apresentará obras do compositor finlandês Jean Si-
belius (1865-1957). O concerto em vídeo se inicia com a Filarmônica 
de Berlim interpretando o poema sinfônico Tapiola, op. 112, inspi-
rado no épico finlandês Kalevala, com a regência do maestro russo 
Dima Slobodeniouk. Em seguida, Suite Lemminkäinen, op. 11 nº 2, 
The Swan of Tuonela, com a regência de Sir Simon Rattle. Finalizan-
do com a obra Kullervo, op.7, para solistas, coro masculino e orques-
tra, com a regência de Jukka-Pekka Saraste e a Orquestra Sinfônica 
da Rádio Finlandesa RSO. A produção é de Saulo Chermont, com 
apresentação e palestra do professor Rodolfo Valverde.

Da Justiça à Arte / visita orientada 
A visita conta a história do prédio e de sua construção até os dias 
atuais. Projetado pelo arquiteto Adolfo Morales de Los Rios para ser 
originalmente o Palácio Arquiepiscopal, o edifício – exemplar da ar-
quitetura eclética – abrigou o Supremo Tribunal Federal de 1909 a 
1960. Atualmente, é um dos poucos remanescentes da reformula-
ção da cidade do Rio de Janeiro ocorrida no início do século XX. 
Agendamento pelos telefones 3261-2552

As Loucas do Pirajá / leitura dramática 
Três irmãs se reencontram no velório da matriarca da família 
quando surgem antigas mágoas e brigas pela herança deixada 
pelos pais. A trama envolve um irmão deficiente e uma tia idosa 
e doente, com imenso patrimônio em dinheiro e imóveis.
Produção, texto e direção: Ribamar Araújo

Artistas:  Maria Pompeu, Jalusa Barcellos, Eliene Narducci, Keila Castro, Renato Costa

Dia Nacional do Livro Infantil / bate-papo 
Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, realizaremos 
um bate-papo onde estarão presentes escritores, educadores, 
editores e biblioterapeutas, ou seja, pessoas que utilizam os li-
vros infantis como forma de atuação terapêutica. De forma des-
contraída, serão abordadas as dificuldades de sua publicação à 
alegria de sua utilização.
Mediação: Margarete Amaral (escritora infantil)

Palestrantes: Cristiane Seixas (psicóloga), Zeca Dâmaso (ilustrador) e Sandra Lima (Editora Brinque Ler)

Siga-nos 
        
                 @ccjfrj                        /ccjfrj               ccjfrj
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Dia 28 
Sábado
15h
R$ 40 e R$ 20 (meia)
180 min
Cinema

Dia 12
Quinta
19h
Entrada franca
Vagas limitadas
Sala de Leitura do 2º andar

Dia 18
Quarta
19h
Entrada franca
Vagas limitadas
Sala de Leitura do 2º andar

Terça a sexta
13h às 17h
Entrada franca
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Rio Antigo – Um Passeio no Tempo
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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 man-
tém 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 floor. 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

/ s e m p re. n o. cc j f
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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 
to Friday,  from 1 p.m. to 5 p.m.

/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 /revista
O Galeria Café, localizada na entrada do CCJF,  
tem cardápio variado e selecionado.
Terça a domingo, das 12h às 19h

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.

Conheça a revista eletrônica do CCJF, LexCult, 
publicação de periodicidade quadrimestral, 
interdisciplinar, com foco em assuntos relacionados  
às áreas cultural, educacional e jurídica.  
http://lexcultccjf.trf2.jus.br
Get to know the interdisciplinary electronic journal  
of CCJF, LexCult, published three times a year, focusing  
on subjects related to cultural, educational and legal 
areas. http://lexcultccjf.trf2.jus.br 

O Centro Cultural Justiça Federal é par te integrante do Corredor Cultural da 
Cinelândia e tem como viz inhos o Theatro Municipal ,  a Biblioteca 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


