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Numa iniciativa da diretoria da Faculdade de Direito, em 
conjunto com o seu Diretório Acadêmico (DA), 30 alunos 
de vários semestres do curso realizaram visita a Brasília 
nos dias 17 e 18 de abril de 2012.
Durante toda a atividade, o grupo foi acompanhado pelo 
vice-diretor da Faculdade de Direito, prof. José Roberto 
Neves Amorim, e pela coordenadora de Atividades Pe-
dagógicas, profa. Náila Nucci.
Representando o DA, estavam os seus dirigentes, os 
acadêmicos Fábio Cosentino, Francisco Figueiredo e 
Guilherme Parra, que muito colaboraram na condução 
das atividades na capital federal.  
As visitas programadas tiveram início no dia 17 de abril, 
sendo a primeira ao Congresso Nacional, onde os estu-
dantes da FAAP transitaram pela Câmara e pelo Senado, 
recebendo do guia todas as informações sobre as duas 

casas legislativas. Ainda na mesma tarde, os alunos fo-
ram levados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde 
foram calorosamente recepcionados pelo cerimonial.
No plenário do Conselho, o prof. José Roberto Neves 
Amorim, que ali trabalha como conselheiro representan-
do a magistratura estadual, ministrou palestra sobre  a 
criação e o funcionamento do órgão. Na sequência, a 
ministra Eliana Calmon, corregedora nacional de Justiça, 
falou aos estudantes sobre as funções desenvolvidas 
pela Corregedoria, destacando a importância da reali-
zação da Justiça até mesmo entre os que representam 
o Poder Judiciário.
  Finalizando as palestras, os estudantes ouviram a expo-
sição do conselheiro José Lúcio Munhoz, que esclareceu 
aspectos das atividades do CNJ, parabenizou a Instituição 
pela iniciativa de aproximar os jovens estudantes dos 

Alunos da Faculdade de 
Direito visitam Brasília

Alunos da FAAP visitam o Congresso Nacional.



Os alunos ouvem as explicações do responsável pelo cerimonial do Congresso Nacional.

A partir da esquerda, Lucas Duarte Machado, Marina Reginato, Fábio Cosentino, Gabriella Celidonio, o prof. José Roberto Neves Amorim, Gabriella Tieri e Gustavo Lo Re.

“Uma experiência inesquecível, na qual tivemos a 
oportunidade de conhecer figuras ilustres como o 
ministro Cezar Peluso, fazer amigos e aprender mais 
sobre a história do nosso ordenamento jurídico.”
Mirella Borges de Souza e Mariana Scarpellini
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“Excelente oportunidade para 
conhecer o funcionamento dos 
principais órgãos do Brasil de 
forma construtiva e agradável. 
A FAAP está de parabéns pela 
iniciativa. É indispensável 
ao graduando em Direito 
conhecer de perto as principais 
instituições da nossa capital 
federal.”
Francisco Avolio Quartim 
Barbosa de Figueiredo

Os alunos da Faculdade de Direito da FAAP Gabriella Tieri, Rodrigo Medeiros Ribas, Mariana Scarpellini, Lucas Duarte Machado, Gabriella Celidonio e Gustavo 
Lo Re no plenário do CNJ.

Os representantes do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito da FAAP  (a 
partir da esuqerda) Fábio Cosentino, Francisco Figueiredo e Guilherme Parra.



órgãos oficiais do País e encarregou-se do encer-
ramento da primeira etapa da visita.
Após as palestras, o ministro Cezar Peluso, pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
CNJ, recepcionou todo o grupo em seu ambiente 
de trabalho.  O ministro Peluso cumprimentou os 
presentes e num caloroso diálogo, respondeu às 
perguntas e, deu esclarecimentos sobre as suas 
funções como representante máximo da Justiça do 
Brasil, proporcionando memoráveis recordações 
a todos os presentes.
Na noite do dia 17 de abril, apesar do cansaço 
decorrente do dia intenso, o grupo, em momento 
de descontração e muita alegria, participou do deli-
cioso jantar no restaurante Coco Bambu, oferecido 
pela diretoria da entidade mantenedora da FAAP.
Já nas primeiras horas da quarta-feira, dia 18 de 
abril, as atividades foram retomadas, iniciando-se 
com a visita monitorada ao Palácio do Planalto, 
sede do governo brasileiro. No Palácio, onde a 
presidenta da República trabalhava concomitan-
temente à visitação, os alunos tiveram acesso 
aos salões de recepção, à sala de reunião dos 
ministros de Estado com a dirigente do País, aos 
púlpitos de pronunciamento e a todo o acervo 
de fotos, objetos e registros que fazem parte da 
nossa história.
A merecida pausa para o almoço se deu no res-
taurante Mangai, onde o grupo pôde degustar dos 

Fernando Marcondes, secretário-geral do CNJ, José Lúcio Munhoz, José Roberto Neves Amorim, conselheiros do CNJ, ouvem a palestra da ministra Eliana Cal-
mon, corregedora nacional de Justiça. 

Fábio Cosentino, Rodrigo Medeiros Ribas e Lucas Duarte Machado, junto às 
bandeiras no Palácio do Planalto.
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mais diversos tipos de pratos característicos de todas as 
regiões brasileiras. A volta ao trabalho resultou em visita à 
Suprema Corte de Justiça Brasileira, o STF, onde o grupo 
acompanhou os trabalhos da última sessão presidida pelo 
ministro Cezar Peluso como presidente da casa. 
A sessão assistida, que permitiu o conhecimento de 
diversos ministros daquela casa, tratava de importante 
ação envolvendo interesses de posse e proprieda-
de de terras referente aos quilombolas e desafian-

Os alunos da FAAP 
foram recebidos no 
gabinete do ministro 
Cezar Peluso, presi-
dente do STF. 

do abordagem de vários aspectos legais e sociais. 
Os alunos puderam vivenciar diversas atuações profissio-
nais, inclusive de advogados em combativas sustentações 
orais, observando, na prática, o teor dos ensinamentos 
doutrinários.
O retorno a São Paulo se deu no final do dia, em que o 
entusiasmo e os planos de novas atividades similares 
dominavam o animado grupo, espantando com alegria e 
o viço da juventude a exaustão da intensa jornada.

Os estudantes no plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF).


