
CCPJ-RIO ABRE AS PORTAS DO PALÁCIO PARA RECEBER O PÚBLICO COM OS CICERONES DEUSA 
TÊMIS E RUY BARBOSA 

 
O Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - CCPJ-Rio, tem o prazer em abrir as portas do 
Antigo Palácio da Justiça para receber o público para o programa Por dentro do Palácio – visita teatralizada ao 
Antigo Palácio da Justiça que já foi visto por mais de 7.000 pessoas e está em seu quarto ano de sucesso.  
 
O público tem a oportunidade de viajar pelo tempo enquanto caminha pelas dependências do Palácio, ouvindo 
histórias repletas de curiosidades e explorando, entre outros temas, a arquitetura, os ritos de julgamento e fatos 
marcantes da vida judiciária e política do país. Tudo isso, acompanhado pela magia da deusa Têmis e a 
cordialidade do jurista Ruy Barbosa, simpáticos personagens que fazem do programa “Por dentro do Palácio” um 
sucesso entre as atividades gratuitas do circuito carioca.  
 
Alcançando pessoas de diversas idades e origens, a visita dá à população uma oportunidade de compreender e se 
aproximar do judiciário e dos valores da justiça. O público tem a oportunidade de conhecer de perto os salões 
históricos e os tribunais do Antigo Palácio da Justiça. Os dois renomados cicerones de Por dentro do Palácio, 
interpretados pelos atores Eduardo Diaz e Thaisa Areia, estarão a postos para recebê-los e guia-los pelo prédio 
que, durante mais de oito décadas, prestou atividade jurisdicional à população, mas que, desde 2010, vem 
descobrindo uma nova e bela vocação: a de ser um centro de história, memória e cultura, situado no coração do 
corredor histórico e cultural da cidade maravilhosa. 
 
Dentre os locais visitados, o público fica encantado com o suntuoso Salão Histórico do I Tribunal do Júri, 
apresentado de forma descontraída por Ruy Barbosa. A visita permite conhecer, de forma lúdica, o 
funcionamento de um júri. Além disso, os visitantes são informados de fatos marcantes da vida Judiciária e 
política do país. Nas escadarias do palácio, os visitantes descobrem, na companhia de Têmis, algumas histórias 
sobre “Eros”, uma pequena referência mitológica aos castiçais do Palácio.  
 
O passeio termina no térreo do Antigo Palácio, onde os visitantes conhecem as instalações do CCPJ-Rio. Primeiro, 
o acervo, que contém figurinos de todas as peças realizadas, até então, no programa Teatro na Justiça. E depois, a 
Sala Multiuso, local destinado a realização de diversas atividades como espetáculos teatrais, concertos, cursos, 
exibições de filmes e outros. 
 
A visita de sábado é uma ótima oportunidade para comprovar essa nova vocação do Antigo Palácio da Justiça e, 
também, para que visitantes das mais variadas idades desfrutem o dia na companhia de familiares e amigos com 
um programa bacana e gratuito.  
 
Ficha Técnica  
Ruy Barbosa: Eduardo Diaz  
Deusa Têmis: Thaisa Areia  
Texto e Direção: Rafael Ribeiro (Ruy Barbosa) e Claudio Castro Filho (Deusa Têmis)  
Figurino: Daniela Garcia Christino (Ruy Barbosa)  
                  Espetacular Produções & Artes: Ney Madeira, Dani Vidal e Pati Faedo (Deusa Têmis)  
Caracterização: Ateliê Vavá Torres  
Adereços: Claudia Taylor (Deusa Têmis)  
Adaptação do texto e direção da versão com os dois personagens: Sílvia Monte  
Criação e Produção: Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Realização: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro  
 
SERVIÇO:  
Visitas Abertas ao Público – Próximas Datas: 26 de abril | 31 de maio  
Local: Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Antigo Palácio da Justiça 
Endereço: Rua Dom Manuel, 29, Centro, Rio de Janeiro - RJ  
Telefones para informações e agendamento: (21) 3133-3368  
Distribuição de senhas no local: 15 minutos antes do início da visita 
Número de visitantes por sessão: 40  
Duração da visita: 60 min.  
Recomendação etária: livre  
Entrada gratuita 


