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MISSÃO EDUCACIONAL

Uma vez mais, a Faculdade de Direito da FAAP organi-
zou uma viagem a Brasília, nos dias 16 e 17 de abril de 
2013, com o objetivo de proporcionar aos seus alunos 
da graduação o contato com as instituições do Planalto, 
especialmente aquelas relativas ao Poder Judiciário e, 
ainda, o conhecimento de pontos culturais importantes, 
como o Memorial JK e a Catedral do Distrito Federal. 
A viagem foi coordenada pelo vice-diretor, professor 
José Roberto Neves Amorim, e a coordenadora do curso 
Náila Cristina Ferreira Nucci, contando com a ajuda da 
professora  Marina Vezzoni Atchabahian. O grupo foi 
formado por 34 alunos de diversos semestres do curso, 
que durante todo o programa receberam orientações e 
informações sobre os órgãos que seriam visitados e suas 
funções no panorama jurídico nacional.
O escopo central da atividade foi propiciar aos graduan-
dos o contato direto com as principais instituições do 
Poder Central, aliando a teoria e a prática, fomentando 
o interesse nos estudos das Ciências Jurídicas e pro-
piciando a maior integração dos alunos de diferentes 
semestres.

A visitação foi acrescida de palestras afetas às institui-
ções visitadas. No Ministério da Justiça, o ministro José 
Eduardo Cardoso falou ao grupo, e no Conselho Nacional 
de Justiça, o prof. José Roberto Neves Amorim, conselhei-
ro daquela instituição, juntamente com os conselheiros 
José Lúcio Munhoz e Emmanuel Campelo, discorreram 
sobre a função,  importância e  principais atribuições do 
órgão, esclarecendo sobre as políticas judiciárias em de-
senvolvimento, ressaltando-lhes a relevância e o grande 
alcance social que vêm obtendo.
Além disso, foi dada oportunidade de participação do 
grupo no lançamento do Anuário da Justiça – Brasil 2013, 
promovido pela FAAP no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
juntamente com a inauguração da exposição do acervo 
histórico das eleições no Brasil, visitada pelos alunos, sob 
a orientação da curadora do evento, elucidando-os sobre 
a história do voto no nosso País e o desenvolvimento da 
Justiça Eleitoral.
O roteiro da atividade foi dividido em duas partes. A pri-
meira, voltada à visita ao Palácio do Planalto, ao ministé-
rio da Justiça e ao ministério das Relações Exteriores. No 
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Direito da FAAP no Palácio do Itamaraty.



segundo dia de viagem, o grupo 
visitou o Congresso Nacional, 
o Conselho Nacional de Justiça 
e o Supremo Tribunal Federal, 
acompanhamento uma sessão 
de julgamento.

PRIMEIRO DIA
CHEGADA A BRASÍLIA,
PALÁCIO DO PLANALTO, 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
E MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES 

No Palácio do Planalto, o grupo 
participou de uma visita insti-
tucional guiada, oportunidade 
em que foram apontadas as 
principais atribuições do Poder 
Executivo, a estrutura física do 
palácio, os expedientes desenvol-
vidos no gabinete da presidente 
da República e a atuação de seus 
principais órgãos auxiliares, como a Casa Civil. Durante 
toda a visitação foram apontados, nos diferentes am-
bientes do Palácio, o mobiliário e as obras de arte que 
embelezam o lugar, com explicações acerca de seu valor 
artístico e do conteúdo histórico de cada um, culminando 
com a explanação sobre os líderes governamentais da 
nação na sala dos retratos de todos os Presidentes da 
República Federativa do Brasil.
Finda a visita, o grupo se dirigiu ao ministério da Justiça, 
onde foi recebido, na “Sala dos Retratos”, pelo ministro 
José Eduardo Cardozo, que proferiu uma importante e elu-
cidativa palestra sobre a estrutura e principais atribuições 

do ministério. De forma didática e cuidadosa para o total 
aproveitamento pelos alunos da oportunidade, o ministro 
possibilitou o debate, respondendo às indagações sobre 
temas polêmicos que ocupam as principais páginas dos 
jornais atualmente.  
Ao final da tarde, os alunos visitaram o Palácio do Itama-
raty, sede do ministério das Relações Exteriores, onde 
passaram pelas principais salas e puderam conhecer o 
importante acervo de obras de arte existentes no local, 
bem como seu paisagismo e arquitetura que lhe conferem 
imponência e beleza.
As atividades foram finalizadas na catedral de Brasília, 
onde foi permitido ao grupo o contato com uma obra de 

grande relevo do importante legado 
do arquiteto Oscar Niemayer.
Para confraternização de todos, a 
instituição ofereceu um descon-
traído e delicioso jantar, o qual foi 
pontuado pelo entusiasmo e alegria 
do grupo, em um agradável desfe-
cho para um excelente e proveitoso 
dia de estudos!

SEGUNDO DIA E RETORNO 
PARA SÃO PAULO
CONGRESSO NACIONAL, CON-
SELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
(LANÇAMENTO DO ANUÁRIO 
DE JUSTIÇA)
O segundo dia de viagem teve início 
com a visita guiada ao Congresso 
Nacional, o que possibilitou aos 
alunos a interação direta com os 

Alunos em frente à catedral de Brasília após visitação.

Encontro dos conselheiros do CNJ, José Roberto Neves Amorim, José Lúcio 
Munhoz e Emmanuel Campelo com o grupo de estudantes da FAAP.
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diferentes segmentos do Poder Legislativo, como as 
comissões, o Senado e a Câmara dos Deputados. Tam-
bém foram ressaltadas, as funções de cada uma das 
unidades legislativas, bem como sua importante missão 
de representação dos interesses da gigantesca Nação a 
que pertencemos.
A propósito, no dia anterior, os índios estiveram por lá 
fazendo as suas reivindicações, exatamente por contesta-
rem a demarcação de suas terras pelo Congresso Nacio-
nal. Já no dia da nossa visita, estava por lá o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que pacificamente 
expunha suas questões e que ilustrou ao grupo a im-
portância de um Estado Democrático de Direito e como 
os diversos movimentos podem e devem influenciar os 
rumos dos trabalhos nos Poderes da República.
Na sequência, os alunos se dirigiram e foram recebidos 
pelos conselheiros José Roberto Neves Amorim, José 
Lúcio Munhoz e Emmanuel Campelo no CNJ, sendo brin-
dados com uma ilustrativa palestra no plenário do órgão. 
A explanação teve como foco as questões jurídicas que 
envolvem o CNJ, suas principais atribuições, constitui-
ção e forma de nomeação. Em seguida, o conselheiro 

Neves Amorim conduziu o grupo ao seu gabinete e, na 
sala de reuniões, expôs os principais trabalhos que tem 
desenvolvido ao longo de sua gestão, notadamente a 
implementação da Resolução 125 do CNJ, que instituiu a 
mediação no Sistema Judiciário Brasileiro. Entrementes, 
falou sobre os importantes resultados obtidos com as 
medidas de agilização da Justiça, inclusive pelas denomi-
nadas “semanas de conciliação” promovidas pelo órgão. 
Por fim, lembrou-se de outros programas instituídos, 
sempre na busca da maior eficiência da prestação do 
serviço jurisdicional, como o “Pai Presente”, que busca 
facilitar as ações de reconhecimento de paternidade.
No período da tarde, os alunos assistiram à sessão de 
julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), não sem 
antes comparecerem à sala especial para uma série de 
fotos com os ministros. Nesse momento, o grupo pôde 
entrar em contato com os julgamentos dos casos mais 
importantes no Brasil, interagindo com questões polêmi-
cas que envolvem a constitucionalidade das leis.
Ao final do segundo dia, logo após a visita ao Memorial 
JK, os alunos foram recebidos no TSE, onde receberam 
explicações sobre a evolução histórica do voto no Brasil, 

Os alunos e professores 
no CNJ recebidos pelos 
conselheiros José Roberto 
Neves Amorim, José 
Lúcio Munhoz e Emmanuel 
Campelo.

Visitação ao Congresso Nacional.

A partir da esquerda, as alunas Carolina Nardozza, 
Vanessa Kignel Aboulafia, Roberta Brito Sra e Ma-
ria Fernanda Leite no Plenário do Senado Federal.



inaugurando o acervo respectivo no Tribunal. Em seguida, 
encontraram com os membros do corpo diretivo da FAAP 
e participaram do evento organizado pela instituição, 
relativo ao importante e já consagrado lançamento do 
Anuário da Justiça, onde são apresentados os membros 
integrantes dos Tribunais Superiores e suas principais 
atribuições.
A viagem foi um sucesso, tanto na perspectiva acadêmica 
como cultural. Os alunos retornaram às suas aulas regu-

lares com uma experiência diferenciada, o que confirma a 
característica peculiar da FAAP, não apenas de fomentar 
as vivências práticas, promovendo viagens nacionais e 
internacionais para fomento da informação, da cultura e 
da formação acadêmicas, estreitando o contato de seus 
alunos entre si e com seus professores, assim como com 
operadores do Direito dos mais diversos segmentos da 
carreira.

A clássica foto dos alunos junto ao símbolo da capital federal.

Alunos da Faculdade de Direito e professores 
ao redor do ministro Luiz Fux, do STF.

A confraternização dos alunos e professores 
da FAAP com o ministro Dias Toffoli, do STF.

Alunos da Faculdade de Direito da FAAP e professores com o minis-
tro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Estudantes e professores da FAAP com o ministro 
Ricardo Lewandowski, vice-presidente do STF.
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DEPOIMENTOS DE ALUNOS
“A viagem a Brasília foi uma experiência gratificante, pois, 
além de conhecermos a cidade, o Palácio do Planalto, 
o Itamaraty, ministério da Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal (STF), tivemos o privilégio de vivenciar aspectos 
aprendidos em aula, como, por exemplo, a questão de 
separação de poderes que ficou evidenciada com a estru-
tura arquitetônica da cidade, o funcionamento de Câmara 
e do Senado, as competências amplas do ministério da 

Justiça e, principalmente, o julgamento no STF, que 
relacionava questões envolvendo direitos sociais que 
tínhamos aprendido em Direito 1 na semana anterior 
à viagem.” Mayra Cardozo
“A experiência da viagem a Brasília, que foi organiza-
da pela Faculdade de Direito da FAAP e com nossos 
professores, foi muito enriquecedora, pois, além das 
visitas monitoradas aos três poderes que constituem 
nossa Justiça, tivemos a oportunidade de conhecer 

como funcionam as sessões do STF, por exemplo, ou 
como é feita a escolha dos membros do CNJ. O contato 
direto com os ministros e os operadores da Justiça em 
Brasília também fez com que a viagem agregasse mais 
conhecimento jurídico e relacionamentos de alto nível.
Em suma, essa viagem foi uma experiência excelente 
para nosso desenvolvimento enquanto estudantes e 
será um diferencial para nosso conhecimento enquanto 
operadores do direito.”  Ana Catarina Serrano da Silva

Os alunos da FAAP no plenário do STF assistindo ao debate e julgamento 
de uma importante questão constitucional. 

O grupo de estudantes da FAAP na exposição sobre a 
história do voto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso (no centro), com o grupo da FAAP na “Sala dos Retratos” do Ministério da Justiça.
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