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BOAS-VINDAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

 Prezado intercambista, o Supremo Tribunal Federal, ao recep-
cionar os estudantes de graduação e pós-graduação do curso de direito, 
não só incentiva o intercâmbio na área jurídica, mas também favorece a 
integração, amplia laços de cooperação e fortalece as jurisdições consti-
tucionais, mormente no âmbito do Mercosul e Associados.

 Vivemos em uma época de importantes acontecimentos históri-
cos, na qual se alcançaram significativas conquistas com relação à prote-
ção dos direitos humanos, às garantias individuais e à democracia, todas 
elas materializadas em nossas Constituições Federais, que são os pilares 
social, econômico e jurídico das nossas Nações.

 A Assessoria de Assuntos Internacionais deseja que o Programa 
Teixeira de Freitas seja espaço profícuo de crescimento pessoal, acadê-
mico e profissional, de troca de experiências práticas, pesquisa e aperfei-
çoamento jurídico-acadêmico. Deseja, ainda, que este intercâmbio lhe 
ofereça a oportunidade de uma verdadeira imersão na realidade jurídica 
do Brasil e propicie a consolidação de conhecimentos úteis para um con-
sistente estudo de direito comparado.

Seja bem-vindo!

Fernando Antônio Wanderley Cavalcanti Júnior
Assessor Chefe de Assuntos Internacionais do STF

BOAS-VINDAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

 Sejam bem-vindos! A Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília (UnB) tem o prazer de recebê-los neste programa de intercâm-
bio que tem deixado lembranças inesquecíveis para aqueles envolvidos. 
Qualquer projeto de integração que pretende tornar-se exitoso envolve 
a cooperação intensa entre atores em diferentes níveis – desde a cúpula 
do Estado ao cidadão comum. 

 A motivação da Faculdade de Direito da UnB em engajar-se em 
programas de internacionalização da educação reside essencialmente 
na esperança de que é possível criar um espaço de diálogo entre estu-
dantes e profissionais do direito que ultrapasse as diversas fronteiras que 
separam – de diferentes maneiras – os indivíduos. Aqui vocês encontra-
rão um ambiente acadêmico cada vez mais aberto a tal diálogo. 

 Aproveitem bem o período em Brasília e tenham certeza de que 
desde já todos vocês já são agentes desse antigo – porém tão urgente – 
projeto: a integração latino-americana.

George Rodrigo Bandeira Galindo

Diretor da Faculdade de Direito da UnB
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PROGRAMA TEIXEIRA DE FREITAS

Público alvo
O Programa Teixeira de Freitas é destinado à recepção de estudantes estran-

geiros de graduação e de pós-graduação do curso de Direito dos Países Mem-
bros do MERCOSUL e Associados, que participem do Programa de Intercâmbio 
Acadêmico, Jurídico e Cultural, assim como a estudantes convidados de outros 
países.

Os objetivos do programa são estimular o conhecimento da realidade jurí-
dica brasileira, propiciar experiência prática e fomentar a pesquisa e o aperfei-
çoamento acadêmico e apoiar o desenvolvimento de linhas de cooperação no 
campo da formação jurídica e da pesquisa em Direito.

Vagas 
 STF define as vagas à disposição semestralmente e divulga a quantidade e a 

distribuição na página oficial da Corte (www.stf.jus.br). A indicação do estudan-
te é definida nos termos do acordo de intercâmbio entre a Instituição de Ensino 
Superior – IES estrangeira e a brasileira.

Carga horária
A jornada do intercâmbio é de 4 horas diárias e 20 horas semanais, com a 

possibilidade de compensação de eventuais ausências, a critério do supervisor, 
sem que ultrapassem 6 horas diárias.

Conteúdo do intercâmbio
As atividades desempenhadas são variadas, tanto no âmbito do STF quanto 

no dos outros órgãos da Justiça no Brasil. Os estudantes acompanham sessões 
plenárias do STF, visitam instituições relevantes à Justiça brasileira e realizam 
estágio em áreas específicas do Tribunal, inclusive nos Gabinetes dos Ministros, 
quando possível. Durante o estágio, os estudantes podem produzir resumos 
dos acórdãos mais importantes do Tribunal, participar de debates sobre insti- 
tutos jurídicos brasileiros em comparação com os demais países participantes 
e realizar outras atividades cotidianas da Corte. O Programa também inclui um 
projeto de pesquisa em direito comparado, que será desenvolvido no STF em 
conjunto com os estudos na UnB e apresentado no Seminário Teixeira de Frei- 
tas, que marca o encerramento das atividades no Tribunal.



Programa Teixeira de Freitas12

Possibilidades de estágio em áreas específicas
Para melhor aproveitamento do período de intercâmbio, o STF busca oferecer 

uma experiência de trabalho nas áreas específicas de interesse de cada estudante. 
Durante o estágio, é possível focar em uma área de maior interesse, para possibilitar 
um aprendizado mais profundo, contanto que não prejudique as demais atividades 
do intercâmbio.

Parcerias com outras cortes para estágio específico 
Outras instituições da Justiça brasileira são parceiras do STF na realização 

do Programa. Aos participantes serão apresentados diversos órgãos judiciais. 
A realização de estágio em alguma dessas instituições será possível caso o ór- 
gão tenha disponibilidade. Naturalmente, é preciso uma consulta prévia so- 
bre a possibilidade de tal agendamento, sempre com antecedência razoável.

Requisitos para participar
• estar regularmente matriculado no curso de graduação ou de pós-gra- 

duação na área jurídica, em IES, pública ou privada, oficialmente reconhecida 
pelo país de origem; e em IES brasileira que tenha acordo de cooperação 
para intercâmbio acadêmico e jurídico com o STF;

• ter cursado no mínimo 50% (cinquenta por cento) da grade curricular do 
curso de graduação em seu país de origem;

• custear sua própria estada, o que inclui passagens, seguro-saúde obri- 
gatório, hospedagem, alimentação, transporte local, material didático, entre 
outros;

• efetuar sua inscrição por meio da internet, mediante preenchimento de 
formulário próprio;

• ter conhecimento da língua portuguesa.

O candidato selecionado deverá, antes de iniciar o estágio, firmar Termo de Compromisso 
com o STF e apresentar os seguintes documentos:

•  curriculum vitae; 

•  duas fotos 3 x 4 recentes; 

•  declaração de matrícula em IES brasileira e histórico escolar emitido pela 
IES estrangeira, originais, com expressa indicação do semestre ou ano do cur-
so;

• cópia do passaporte, acompanhada do respectivo original.
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Regras Gerais
Direitos do intercambista

- receber documento de identifica-
ção, de uso obrigatório, para acesso 
às unidades do Tribunal;
- ser acompanhado por supervisor 
de intercâmbio e receber orientação 
para o desempenho das atividades 
que lhe forem atribuídas 
- ter acesso aos recursos necessários 
para executar as atividades do Pro-
grama;
- obter, ao final do intercâmbio, cer-
tificado ou documento equivalente, 
emitido pela Assessoria de Assuntos 
Internacionais, caso cumpra o míni-
mo de 75% da carga horária do Pro-
grama;

Deveres do intercambista
- cumprir com as normas da Corte;
- cumprir com a programação e car-
ga horária e realizar as atividades que 
lhe forem propostas;
- em caso de cancelamento ou qual-
quer modificação acadêmica notifi-
car a AIN e a IES associada;
- apresentar trabalho final embasado 
no plano de pesquisa em direito com-
parado, elaborado de acordo com as 
diretrizes do termo de compromisso;
- zelar pelos bens patrimoniais do Tri-
bunal e dos demais órgãos públicos;
- utilizar o português como idioma de 
trabalho;
- manter o vínculo com a IES associa-
da durante a realização das ativida-
des do Programa; 
- guardar sigilo sobre as informações 
obtidas em razão do estágio;

Formal: Apesar do clima tropical e da 
temperatura elevada, no STF deve-se 
portar terno de mangas compridas.

Traje de Acesso ao Tribunal

Condições de Desligamento
- ao término do prazo de validade 
(não superior a 120 dias, incluindo a 
prorrogação) do intercâmbio;
- término do período de estudos na 
IES brasileira associada ao STF;
- a pedido do estagiário;
- por abandono, caracterizado pela 
ausência não justificada durante 3 
dias consecutivos ou 5 intercala- dos, 
no período de um mês;
- por descumprimento, pelo estagiá-
rio, de qualquer cláusula do Termo de 
Compromisso;
- por conduta incompatível com a 
exigida pelo Tribunal.

HOMENS MULHERES

Terno, gravata e 
sapato social.

Tailleur ou ter-
ninho e sapato 

social.

- entregar à AIN um relatório de suas 
atividades no prazo determinado;
- devolver o documento de identifi- 
cação, fornecido pelo STF, por oca- 
sião de seu desligamento;
- cumprir com os deveres de todos os 
servidores público, no que couber.
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Qual a duração do intercâmbio?

O Programa Teixeira de Freitas depende da opção do estudante por cursar 
um semestre letivo inteiro na UnB, ou ser classificado como estudante visi- 
tante. Essa escolha deve ser feita antes de deixar o país de origem. No STF, o 
estágio dura no mínimo dois meses.

Qual a carga horária diária?

Para estudantes do Programa Teixeira de Freitas, a carga horária inclui 4h 
de aulas, pela manhã, e 4h de estágio, pela tarde, todos os dias. Pode haver 
aulas aos sábados também.

Qual o turno das atividades?

Para estudantes, o horário de aulas na UnB é, normalmente, matutino. No 
entanto, pode haver aulas no período noturno e aos sábados pela manhã, 
conforme a oferta de turmas. No período vespertino, normalmente de 14h a 
18h, o estudante realizará o estágio no STF.

Posso estagiar em uma área específica?

Incentivamos o desenvolvimento de atividades em áreas de maior interes- 
se para os visitantes, de forma a oferecermos uma experiência mais enrique- 
cedora. No entanto, há limitações quanto à disponibilidade dos setores do 
STF e outros órgãos para receber os visitantes.

Preciso saber português para participar?

A UnB oferece uma disciplina de Português para estrangeiros, uma vez 
que os estudantes permanecem em Brasília por mais tempo e precisam de 
mais conhecimentos para desempenhar suas atividades acadêmicas. Ao fi- 
nal do Programa, o estudante deverá apresentar um artigo em português, 
como resultado final dos estudos e consolidação da aprendizagem jurídica 
e linguística.

Perguntas frequentes
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Preciso apresentar trabalhos escritos?

Durante o intercâmbio o participante deverá apresentar relatórios de 
todas as atividades realizadas, que serão compilados ao final do Programa. 
Ademais, como trabalho final de conclusão do Projeto de Pesquisa em Di- 
reito Comparado, o estudante produzirá um artigo em português, que será 
apresentado no Seminário Teixeira de Freitas. 

Posso antecipar a conclusão do Programa?

O intercambista pode pedir desligamento do programa a qualquer tempo, 
por motivos diversos. No entanto, o certificado de conclusão somente será 
apresentado a quem concluir todas as atividades previstas, de acordo com o 
cronograma proposto. Para aqueles que anteciparem o desligamento, o STF 
fornece apenas uma declaração de que o intercambista participou do pro- 
grama, sem concluí-lo.

Perguntas frequentes
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Relatos de participantes de edições anteriores

Alejandro Enrique Medina Orué – Para-
guai: 
“Este intercâmbio foi algo que decidir es-
pontaneamente, mas que não me arre-
pendo, pois tive a oportunidade de ver 
pela primeira vez processos, escritórios e, 
nas visitas que realizamos todos juntos, 
pude conhecer todos os tribunais, onde 
éramos recebidos por um pessoal capa-

citado, que explicava detalhadamente o funcionamento do Tribunal”.

Bianca Andrea Martínez Jara – Chile: 

“Realizar este intercâmbio é uma boa opor-
tunidade porque não somente nos permite 
trabalhar no STF, mas também nos permite 
realizar matéria na UnB, aprender o idioma 
e nos deu a possibilidade de poder nos rela-
cionar com a cultura brasileira. Em resumo, 
é uma experiência muito boa, pois serve 
para o crescimento acadêmico, profissional 
e pessoal”.

Lucía Berro Pizzarossa – Uruguai: 

“O intercâmbio no STF é sem dúvida uma 
experiência extremamente enriquecedora, 
tanto do ponto de vista pessoal como pro-
fissional. Este Programa permite conhecer o 
funcionamento do sistema judicial brasileiro 
desde uma perspectiva interna, submerso na 
cultura jurídica do país. Este intercâmbio for-
nece a oportunidade de trabalhar no Poder 

Judiciário Brasileiro em contato direto com as decisões mais importantes e seus 
atores. A questão do idioma é um grande desafio e uma grande motivação. É 
uma experiência maravilhosa para todos os estudantes e em especial para aque-
les que buscam ter uma visão mais ampla do direito, mais além da realidade na-
cional de cada país”.
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Universidades Conveniadas

UNIVERSIDAD DE LA REPÚ-
BLICA DE URUGUAY

Dirección General de Relaciones y Coopera-
ción
Brandzen 1984, Apt. 901
Montevideo – Uruguay
Tel: +598 2408 4821
http://cooperacion.udelar.edu.uy

UNIVERSIDAD DEL SALVA-
DOR

Dirección de Cooperación e Intercambio 
Internacional
Rodríguez Peña 752 C1020ADP
Buenos Aires - Argentina 
http://dcii.usal.edu.ar

UNIVERSIDAD INTERNACIO-
NAL DEL ECUADOR

Relaciones Públicas e Internacionales
Av. Simón Bolívar y Jorge Fernández s/n 2km
Quito – Ecuador
Tel: 593 2 298-5600 ext. 2428
Fax: 593 2 298-5666
http://www.uide.edu.ec

Faculdade de Direito - Universidade Alberto Hurtado, Santiago, Chile
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Universidades Conveniadas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA ARGENTINA

Dirección de Relaciones Internacionales y 
Cooperación Académica
Av. Alicia M. de Justo 1300 C1107AAZ  
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4338-0662
http://www.uca.edu.ar

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

Facultad de Derecho
Alameda 340 Oficina 13 
Santiago - Chile 
tel. +562 686-2366
http://derecho.uc.cl

UNIVERSIDAD ALBERTO 
HURTADO

Direccíon de Relaciones Internacionales
Cienfuegos, 41
Santiago - Chile
Tel:  +562 692-0210
http://www.derecho.uahurtado.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SALTA

Coordenación de Relaciones Internacionales
Salta - Argentina
Tel: 54 387-4268944
http://www.ucasal.net

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN

Departamento de Movilidad Internacional 
Oficina de Relaciones Institucionales 
Asunción – Paraguay  
Tel: +595 (21) 49 22 84 - 44 10 44 ext.455
www.uc.edu.py

UNIVERSIDAD DE CHILE

Dirección de Relaciones Internacionales
Pio Nono N° 1, Providencia
Santiago - Chile
Tel: +562 9785208
http://www.derecho.uchile.cl
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ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO

CIE – Cédula de Identidade de Estrangeiro
Local: Departamento de Polícia Federal - DPF no Aeroporto Internacional de Brasília
Tel.: + 55 61 3365-2506 / 3364-9259
Horário de funcionamento: 10h-16h, de segunda a sexta-feira
Prazo: 30 dias, a partir da chegada no Brasil
O processo para emissão da cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE) só é feito pes-
soalmente, na Policia Federal mais próxima da residência do interessado. Consulte o site 
da POLICIA FEDERAL no www.dpf.gov.br - link à esquerda da tela - clique em PF pelo 
Brasil e terá acesso aos Endereços e telefones da Polícia Federal em todo o País.

http://www.dpf.gov.br/institucional/pf-pelo-brasil

1 . Formulário
• Acesse a página da Polícia Federal: http://www.dpf.gov.br;
• Na área Estrangeiro, clique no link Requerer Registro/Renovação;
• Preencha o formulário indicado na Opção 1:   https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb;
• Unidade Polícia Federal: DF (Distrito Federal) Brasília;
• Imprima o formulário e leve à unidade do DPF.

2 . Documentos necessários
• Documento de viagem válido (original e cópia). Pode ser carteira de identidade, com 
menos de 10 anos da data de emissão, para ARGENTINA, URUGUAI, PARAGUAI, CHILE 
e BOLÍVIA;
• Passaporte, com cópia autenticada das folhas utilizadas; ou
• Visto obtido e formulário original do pedido de visto ou, no caso de permanência 
obtida no Brasil, cópia do D.O.U. onde saiu publicada a permanência (no caso de per-
manência deverá ser apresentado documento pessoal onde conste a filiação, como por 
exemplo,  inscrição consular);
• 2 (duas) fotos 3x4 recentes, coloridas, com fundo branco.

Valor das taxas:

Carteira de estrangeiro de Primeira Via R$ 124,23 
Registro de estrangeiros / Restabelecimento de regis- 
tro 

R$ 64,58 
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  3 . Taxas

• Acesse a página da Policia Federal: http://www.dpf.gov.br;

• Na tabela Serviços, à esquerda, clique no link GRU, http://www.dpf.gov.br/servicos/
gru;

• Selecione a Opção 1 GRU – FUNAPOL (estrangeiro, segurança privada, transporte in-
ternacional, armas, aluguéis);

• Selecione a Opção 3: Pessoas e entidades estrangeiras;

• Preencha o formulário com os dados pessoais;

• Unidade Arrecadadora: DF (009-4) Superintendência Regional no Distrito Federal;

• Código da Receita STN: 140120 – Carteira de estrangeiro de Primeira Via;

• Repita o procedimento acima e preencha um segundo formulário;

• Unidade Arrecadadora: DF (009-4) Superintendência Regional no Distrito Federal;

• Código da Receita STN: 140082 – Registro de estrangeiros/Restabelecimento de regis-
tro;

• Faça o pagamento das taxas em qualquer instituição bancária, casas lotéricas, agên-
cias dos Correios e correspondentes bancários.

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas

Local: Receita Federal – SAS Qd. 03 Bl. O Térreo, Asa Sul

Horário de Funcionamento: 7h-19h, de segunda a sexta-feira

Documentos necessários: carteira de identidade ou passaporte

Taxa: aproximadamente R$ 5,70
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Restaurante Universitário da UnB

O Restaurante Universitário – RU atende a comunidade da Universidade 
de Brasília. Tem como principais objetivos a produção e distribuição de refei 
ções balanceadas e de qualidade a baixo custo, de forma a garantir a perma 
nência dos estudantes universitários. O RU está localizado no campus Darcy 
Ribeiro, perto do Instituto Central de Ciências, ao lado do Banco do Brasil e 
do Café  das Letras.

O cardápio do restaurante é composto por salada, molho, arroz, feijão, 
guarnição, fonte protéica (origem animal e vegetal) e fruta da estação. Há 
também suco de fruta, mas para consumi-lo o estudante deverá levar seu 
próprio copo. No jantar são oferecidos, além dessas opções, sopa e pão. O 
cardápio do desjejum inclui café, suco natural, fruta, pão francês integral 
com margarina, uma fonte de proteína e bebida láctea.

Para comprar créditos do restaurante, basta comparecer à bilheteria do 1º 
andar e apresentar a carteira de estudante ou comprovante de matrícula.

Atenção: em caso de greve dos funcionários da UnB, o funcionamento do 
RU poderá ser interrompido.

Horário de Funcionamento (Segunda a sábado)

Desjejum: 7h-9h

Almoço: 11h-14h30

Jantar : 17h-19h30

Preços por refeição

Estudantes: R$ 0,00 a 2,50

Visitantes: R$ 10,00
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Passe Estudantil

No Distrito Federal, estudantes têm direito a passe livre no trans-
porte público para ir e voltar ao estabelecimento de ensino. O 
serviço é gratuito, mas válido somente para 6 (seis) linhas de ôni-
bus, no trajeto residência-universidade, e somente em um turno 
(manhã ou noite, por exemplo). O cartão do passe somente pode 
ser utilizado em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Assim, mes-
mo que o aluno tenha aulas nos sábados, não poderá utilizar o 
cartão nesses dias.

Como solicitar passe estudantil para ônibus

• Solicite a Declaração de Grade Horária no Departamento do Curso na UnB;
• Apresente a declaração, em qualquer posto de atendimento da SBA/DFTrans,  para a 
retirada do Termo de Compromisso Legal para Aquisição de Créditos Estudantis;
• Preencha o Termo;
• Anexe ao formulário os seguintes documentos;
1. Original da Declaração de Grade Horária solicitado na UnB;
2. CPF (original e cópia) do estudante;
3. Carteira de identidade ou passaporte;
4. Cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo) em nome do aluno. 
Na falta de algum destes documentos, trazer a cópia do contrato de aluguel completo 
(com firma reconhecida) e uma cópia da conta (água, luz ou telefone) em nome do 
proprietário;
5. Comprovante da matrícula na UnB;
6. Foto 3x4 atual.

O Passe Estudantil deverá ser recarregado na Sede do Fácil (CONIC) todos os meses. 
Para isso, o aluno deverá carimbar na Faculdade o formulário de assiduidade entregue 
pela Fácil.
Postos de Atendimento SBA/DFTrans
Tel.: 0800-94-12345

CONIC

Endereço: SDS Bl. A. Centro Comercial Boulevard, Lj. 1”A”, 1º subsolo Horário de atendi-
mento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Serviços: Entrega de cartões, pós-venda e 
consulta de linhas.
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Posto Permanente na Rodoviária do Plano Piloto

Plataforma de embarque/desembarque

Posto Temporário na UnB
No início do semestre, é comum haver atendimento em posto localizado no ICC – Ins- 
tituto Central de Ciências da UnB.

Como  solicitar  passe estudantil para  metrô

• Cadastre-se na página do Metrô-DF: http://www.cadweb.metro.df.gov.br/wfrmCadas-
troEstudante.aspx
• Imprima o formulário e anexe os seguintes documentos;
1. Carteira de identidade (original e cópia);
2. Comprovante de residência (original e cópia);
3. Foto 3x4 atual;
4. Declaração da instituição de ensino;
5. Grade horária para estudantes universitários.

Onde entregar os documentos: Em qualquer estação do Metrô-DF, das 
6h às 23h

Prazo para aprovação: 7 dias

Onde buscar o cartão: Nas estações 102 Sul, Concessionárias, 
Guariroba ou Samambaia Sul, das 8h às 
17h

Atendimento Metrô-DF

Tel.: 3353-7373

E-mail:    atendimentoaousuario@metro.df.gov.br

Horário:

Segunda a sexta-feira – das 7h às 19h Sábados e feriados – das 8h às 17h 

Posto de Atendimento Pessoal 

Local: Estação do Guará

Horário: Segunda a sexta-feira – das 7h às 19h
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VIVER EM BRASÍLIA
Brasília nasceu dos projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Inaugurada 

em 1960, a Capital do Brasil tornou-se Patrimônio Histórico e Cultural da Hu-
manidade em 1987 e foi escolhida a Capital Americana da Cultura em 2008, 
pela Organização dos Estados Americanos.

Apesar da pouca idade, é uma cidade completa, com um dos maiores Índi-
ces de Desenvolvimento Humano do país. É divida em regiões administrativas 
e situada no Distrito Federal, na Região Centro-Oeste.

Sobre a Cidade

Número de habitantes 2.562.963

Área 5.801,937 km²

Altitude 1.172 m

Vegetação Cerrado

Clima Tropical de altitude

Códigos de ligação +55 Brasil

+61 Brasília

Voltagem da corrente elétrica 220V

Fuso horário (-3) em relação ao Meridiano de Greenwich

(-2) no horário de verão, em relação ao Meridiano 
de Greenwich

Bandeira do Distrito Federal

Vista panorâmica da zona administrativa federal de Brasília.
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O bairro central de Brasília chama-se Plano Piloto e possui o formato de 
um avião. Dois eixos principais se cruzam para formar o corpo e as asas do 
avião: o Eixo Rodoviário, ou Eixão, na horizontal, sentido norte-sul, e o Eixo 
Monumental, na vertical, sentido leste-oeste. No cruzamento dos Eixos se 
encontra a Rodoviária do Plano Piloto. Na parte inferior do Eixo Monumental, 
no sentido leste, fica a Esplanada dos Ministérios, que sedia a maioria dos ór- 
gãos da Administração Federal. A Esplanada dos Ministérios termina na Praça 
dos Três Poderes, que recebe seu nome por ser localizada entre o Palácio do 
Planalto, sede do Poder Executivo, o Congresso e o Supremo Tribunal Fede- 
ral, seu futuro local de trabalho.

Fora da área central, o Plano Piloto é dividido em dois bairros, chamados 
Asas (do avião): Asa Norte e Asa Sul. Para se localizar nas Asas, é importante 
entender a lógica da numeração das Quadras. Não existem ruas residenciais 
ou comerciais, somente vias de acesso. Os endereços são localizados por 
Quadras. Essas são numeradas em coordenadas em relação ao eixo vertical 
(Eixo Monumental) e ao eixo horizontal (Eixão). As centenas são localizadas 
na vertical, e as dezenas e unidades na horizontal. Quanto mais próximo aos 
Eixos, menor a numeração, seja na Asa Norte ou Sul. Assim, se precisar chegar 
à quadra 608, você precisa primeiro saber em qual Asa fica. Se fica na Asa 
Norte, já é possível se localizar.

Projeto do Plano Piloto de Brasília.
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Brasília e o Distrito Federal vão muito além dos traços do avião. Incorpo- 
ram também as chamadas “cidades satélites” e entornos, que são regiões ad 
ministrativas próximas, ou cidades do estado de Goiás que fazem divisa com 
o Distrito Federal. Possuem uma dinâmica social e urbana própria, e muitos 
dos trabalhadores da Esplanada dos Ministérios e demais localidades do 
Plano Piloto se deslocam diariamente para essas cidades.

Cidades Satélites do Distrito Federal.

Custo de vida 

O custo de vida em Brasília é razoavelmente elevado, em comparação a 
outras cidades da América Latina. A diária de hotel 3 estrelas não sai por me-
nos de R$ 120,00. O aluguel mensal de uma quitinete (apartamento de um 
cômodo e banheiro, com cerca de 25m²) no Plano Piloto, por exemplo, gira 
em torno de R$ 2.000,00, quando existe oferta de aluguel por temporada. 
Uma passagem de ônibus local custa cerca de R$ 3,00. Uma boa refeição cus-
ta em média R$ 15,00 por pessoa. Considere esses custos na preparação de 
sua viagem, para evitar imprevistos.

Consulta a linhas, horários e itinerários:

Internet www.dftrans.df.gov.br

Telefone 3043-0419

Transporte público
Brasília é uma cidade que favorece o transporte individual. O transporte 

público apresenta desafios. Por isso, procure se informar com antecedência 
dos horários e trajetos dos ônibus, para melhor se programar e evitar trans-
tornos.
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CLIMA DE BRASÍLIA
Dados climatológicos para Brasília 
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Temperatura máx. 
registrada (°C) 32,6 31,2 32,1 31,2 29,7 28,6 29,9 32,2 33,4 34,4 33,3 33,7 34,5

Temperatura máx. 
média (°C) 26,9 26,7 27,1 26,6 25,7 25,2 25,1 27,3 28,3 27,5 26,6 26,2 26,6

Temperatura mín. 
média (°C) 17,4 17,4 17,5 16,8 15 13,3 12,9 14,6 16 17,5 17,5 17,5 16,1

Temperatura mín. 
registrada (°C) 12 11 10 10 2 0 1,6  5 9 10,2 11,4 13,5 1,6

Precipitação (mm) 241 214 188 123 39 8 11 12 51 172 238 248 1 552

Fontes: Weatherbase (temperaturas) e Tempo Agora (precipitações)

Cuidados especias durante a seca:
• Usar sempre protetor solar e cremes hidrantes na pele;
• Usar protetor labial e manteiga de cacau, para evitar rachadura nos lábios;
• Beber bastante água (cerca de 3 litros ao dia), água de coco e bebidas isotônicas 

(estas, com moderação);
• Evitar consumo excessivo de bebidas alcoólicas e bebidas com cafeína;
• Fazer refeições leves com muitas frutas;

• Evitar a prática de esportes nos horários de calor mais intenso.

Névoa seca típica dos meses de julho a setembro.

Período de seca intensa – agosto a outubro. A umidade relativa do ar chega aos ní-
veis mais baixos, beirando 10%. Há aumento na temperatura durante o dia e a noite. 
Dores de cabeça e sangramento no nariz são frequentes.
Período de frio e seca – abril a julho. A umidade do ar cai e a temperatura varia 
muito, com muito frio pela manhã, calor à tarde e frio à noite.
Período de calor e chuvas – outubro a março.
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Plenário do Supremo Tribunal Federal.

As origens do Supremo Tribunal Federal datam da vinda da família real 
portuguesa ao Brasil em 1808. Naquele ano foi criada a Casa da Suplicação do 
Brasil, a última instância do Judiciário do país. Após a independência, a Cons-
tituição de 1824 criou o Supremo Tribunal de Justiça, que subsistiu até 1891. 
A denominação “Supremo Tribunal Federal” foi adotada na Constituição de 
1891, e atribuiu-se à corte o controle da constitucionalidade das leis. A Cons-
tituição de 1934 alterou a denominação para “Corte Suprema”, mas o órgão 
teve seu título restaurado pela Carta de 1937 e mantido até os dias atuais.

Antiga Sede do Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro, 1910.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF e o Usuário

Tradição
Órgão de cúpula do Poder Judiciário, compete ao STF, precipuamente, a 

guarda da Constituição. É composto por onze ministros, brasileiros natos, es-
colhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da Re-
pública após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
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Modernidade
O STF se mostra na vanguarda do Judiciário brasileiro ao desenvolver di- 

versas ações para facilitar o acesso ao Tribunal e às informações, tais como:

O sistema de peticionamento eletrônico adotado pelo STF surgiu de um 
esforço conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Públi- 
co, a Advocacia Geral da União e as defensorias e procuradorias. Os próprios 
advogados podem conferir todos os requisitos necessários ao bom suces- 
so das postulações, como a inclusão de partes e interposição de recursos, 
o que contribui com a redução do número de petições ineptas por razões 
de ordem formal. A validade das informações em processos eletrônicos é as- 
segurada pelo sistema de Assinatura Digital, certificado emitido pela Caixa 
Econômica Federal.

A Central Nacional de Informações Processuais e Extraprocessuais – CNIPE – reúne 
dados de todos os tribunais, varas e cartórios judiciais e extrajudiciais do 
país. O objetivo é dar acesso a qualquer pessoa, em um único endereço na 
internet, a informações sobre andamento processual, dados estatísticos de 
funcionamento do Judiciário, assim como pesquisa de registros variados.

Outra grande inovação do STF é a criação do Plenário Virtual, onde os Mi-
nistros votam a Repercussão Geral, que consiste em verificar se o tema inte-
ressa só às partes ou a toda coletividade. Ao fim do prazo o próprio sistema 
eletrônico consolida os votos em um único documento já certificado.

Publicidade e transparência

A publicidade é um dos princípios da administração pública brasileira, e, 
por isso, a transparência é um dos valores institucionais do STF. O acesso é a 
regra; o sigilo, a exceção. Informações disponibilizadas no site oficial do Su- 
premo dizem respeito tanto às ações administrativas quanto às finalísticas. O 
princípio da publicidade abrange a agenda dos ministros e do presidente, in 
formações sobre os servidores em cargos de chefia e assessoramento, com- 
posição do Tribunal e das turmas. O público pode consultar também dados 
sobre compras e contratações, salários de todo o quadro de pessoal, e fisca- 
lizar diretamente a execução orçamentária. Sessões plenárias e audiências 
públicas são transmitidas ao vivo pela TV e Rádio Justiça.

Logotipo da TV Justiça Logotipo da Rádio Justiça
www.tvjustica.jus.br www.radiojustica.jus.br
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A TV Justiça é um canal de televisão público de caráter institucional com 
a finalidade de aproximar os cidadãos e o Poder Judiciário, o Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública e a Advocacia. A emissora transmite sessões e au-
diências públicas ao vivo, e também procura informar, esclarecer e ampliar o 
acesso à Justiça. 

Estúdio de gravação Jornal Justiça

STF e seus Colaboradores
A contratação de servidores é feita por meio de concurso público, de for-

ma imparcial, conforme determinado na Constituição Brasileira. Fazem parte 
do STF pessoas e todas as origens e de todas as partes do Brasil. 

Incentivo à qualificação profissional é garantido pela lei que regula os car-
gos do Judiciário. O STF oferece bolsas de estudos de línguas estrangeiras 
e pós-graduação aos servidores. Todos os anos faz-se o levantamento das 
necessidades de capacitação, com participação dos interessados, indicando 
os cursos preferidos e os melhores horários para realização. São oferecidos 
cursos com instrutores internos e externos, de notória especialização na área.

Por sua vez, a Rádio Justiça trata os temas jurídicos em profundidade, 
evitando que assuntos importantes e complexos sejam abordados superfi-
cialmente. Além da equipe própria, conta com correspondentes de outros 
tribunais e de entidade ligadas ao Poder Judiciário, de todos os estados. 

A Central do Cidadão é o veículo preferencial para prestar informações 
aos cidadãos, de forma a facilitar o acesso e concentrar a demanda em um 
único local. Os colaboradores contam com treinamento específico para esse 
fim e já prestaram 100 mil atendimentos em 4 anos.

QUANTITATIVO DE PESSOAL (atualizado em 30/11/14)

Ministros 11 Magistrados convocados 14

Servidores 1122 Terceirizados 1296



Programa Teixeira de Freitas 31

Organograma do STF

Para visualizar o organograma completo, visite o endereço:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfOrganograma/anexo/AR_15.12__Completo.pdf
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Estrutura Organizacional do STF

I. PLENÁRIO

II. PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS

III. COMISSÕES PERMANENTES DE MINISTROS

IV. MINISTROS - GABINETES

V. PRESIDENTE - GABINETES

VI. SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA: Apoia o relacionamento externo do 
Tribunal, executa os serviços judiciários, assiste o Presidente no despacho de 
seu expediente e cumprimento de sua agenda de trabalho, presta-lhe asses- 
soria no planejamento e fixação de diretrizes para a administração, represen- 
tação oficial e social.

a. Gabinete do Secretário-Geral da Presidência: presta apoio administrativo ao 
Secretário-Geral.

b. Assessoria do Plenário: presta apoio às sessões de julgamento do Plenário. 
Destaque: Pautas temáticas de julgamento divulgadas na página do STF.

c. Assessoria de Assuntos Internacionais: elabora agendas de representação, 
viagens e visitas oficiais do Presidente; organiza conferências, seminários e 
eventos relacionados a temas internacionais; organiza e gerencia os progra- 
mas de intercâmbio; mantém o Portal Internacional; facilita a interlocução do 
STF com outras Cortes e instituições multilaterais. Destaques: Portal Interna- 
cional, Boletim de Jurisprudência MERCOJUR, Programas de Intercâmbio.

d. Assessoria de Cerimonial: programa, organiza e supervisiona as solenidades, 
comemorações e recepções no Tribunal; presta assessoramento nas atividades 
de cerimonial, relações públicas e de apoio a ministros aposentados. Destaque: 
Programa de visitação ao STF nos finais de semana.

e. Assessoria de Articulação Parlamentar: presta assessoramento aos Ministros 
e demais autoridades no relacionamento com os órgãos do Poder Legislativo; 
acompanha a tramitação de matérias de interesse do Tribunal no Congresso

Primeira Turma Segunda Turma
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Nacional; mantém contato com parlamentares, fornecendo-lhes informações 
e subsídios solicitados.

f. Assessoria de Gestão Estratégica: elabora e acompanha o planejamento es- 
tratégico, definindo metas e indicadores de desempenho. Destaques: Plano 
Estratégico Bienal, Mapa Estratégico, Gestão por Processos.

g. Central do Cidadão: serve de canal de comunicação direta entre o cidadão e 
o Supremo Tribunal Federal; recebe consultas, sugestões, solicitações, críticas 
e reclamações sobre as atividades do Tribunal; intermedeia a interação entre as 
unidades internas; identifica e processa os pedidos de habeas corpus inadmis- 
síveis por incompetência manifesta do STF, quando impetrados em causa pró- 
pria ou por quem não detenha capacidade postulatória; sugere ao Presidente 
políticas administrativas para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas 
pelas unidades administrativas do Tribunal, com base nas informações, suges- 
tões, reclamações, denúncias, críticas e elogios recebidos.

h. Secretaria de Comunicação Social: realiza os serviços de comunicação social, 
gerencia os serviços da Rádio e TV Justiça e presta assessoramento aos Minis- 
tros e às autoridades do Tribunal junto à mídia, assegurando a boa imagem 
institucional do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade. Destaques: Rá- 
dio e TV Justiça, Canal Ponto Jus, Canais do YouTube, atualizações no Twitter, 
transmissão ao vivo das Sessões de Julgamento.

i. Secretaria Judiciária: desenvolve as atividades de recebimento, autuação, 
classificação e distribuição de feitos, execução judicial, expedição, baixa e in- 
formação processual, de composição e assinatura dos acórdãos, bem como as 
de apoio aos gabinetes dos Ministros e aos advogados. Destaques: Peticiona- 
mento Eletrônico, Plenário Virtual.

j. Secretaria de Documentação: recolhe, analisa e difunde a jurisprudência do 
Tribunal; coleta, preserva e divulga a memória bibliográfica e documental do 

Anexo II-A do Supremo Tribunal Federal
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Tribunal, de natureza administrativa, judiciária e museológica; amplia e facili- 
ta o acesso aos seus serviços e produtos. Destaques: Biblioteca Jurídica com 
Seção de Obras Raras, Arquivo Permanente, Pastas dos Ministros, Bibliografias 
Temáticas, Revista Trimestral de Jurisprudência, Série Memória Jurispruden- 
cial, Informativo STF, Legislação Anotada, Banco de Jurisprudência, Manual de 
Atos Oficiais Administrativos do Tribunal, livros publicados pela editora Livra- 
ria do Supremo.

k. Assessoria Processual: realiza estudos jurídicos de interesse do Presidente 
do Tribunal e assessora na análise de processos.

VII. SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO: tem por finalidade o controle e a au- 
ditoria. Acompanha a gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional, 
patrimonial e de pessoal no STF, bem como a execução dos programas de tra- 
balho; orienta a atuação dos gestores; verifica a utilização regular e racional 
dos recursos e bens públicos; e avalia os resultados obtidos pela Administra- 
ção quanto à economicidade, eficiência e eficácia.

VIII. SECRETARIA DO TRIBUNAL: execução dos serviços administrativos do STF.

a. Gabinete do Diretor-Geral: apoio administrativo ao Diretor-Geral, à Assesso- 
ria Jurídica e à Assessoria de Administração.

b. Assessoria Jurídica: assessora o Diretor-Geral na análise de assuntos jurídi- 
cos; elabora estudos e pareceres jurídicos; examina e aprova minutas de edi- 
tais de licitação, contratos, acordos, convênios e outros ajustes.

c. Assessoria de Administração: elabora e revisa atos normativos administrati- 
vos; planeja e organiza a estrutura administrativa e os processos de trabalho 
da Secretaria do Tribunal.

d. Secretaria de Administração e Finanças: desenvolve atividades de adminis- 
tração de material e patrimônio; licitações, contratações e aquisições; orça- 
mento e finanças; manutenção e conservação predial. Destaques: Plano Plu- 
rianual e o Orçamento Anual do Tribunal, Cronograma Anual de Desembolso 
Mensal.

e. Secretaria de Gestão de Pessoas: desenvolve as atividades de administração 
de pessoal, compreendendo assuntos como recrutamento e seleção, registros 
funcionais, estudos e pareceres sobre direitos e deveres do servidor, folha de

Anexos II-A  e II-B do Supremo Tribunal Federal
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pagamento, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pro- 
gressão funcional e promoção, aposentadoria e pensões. É responsável ainda 
por desenvolver e acompanhar a gestão de projetos de inclusão social e de 
consciência ambiental. Destaques: Central de Atendimento ao Servidor, Ges- 
tão de Desempenho Funcional, Manual de Descrição e Especificação de Car- 
gos do STF, Boletim de Serviço, Programa de Desenvolvimento Gerencial, Pro- 
grama de Aperfeiçoamento e Especialização, Programa de Incentivo ao Estudo 
de Língua Estrangeira, Programa de Qualidade de Vida Viva Bem, Educação a 
Distância (EAD), projetos de inclusão social e consciência ambiental.

f. Secretaria de Serviços Integrados de Saúde: realiza, mediante atendimento 
ambulatorial, a prestação direta da assistência médica, materno-infantil, odon- 
tológica, de enfermagem e social, compreendendo as ações de prevenção de 
doenças, recuperação e promoção da saúde e qualidade de vida dos minis- 
tros e servidores, bem como perícias na área de saúde. Destaques: berçário, 
fisioterapia, assistência médica e odontológica, ginástica e massagem laboral, 
serviço social e psicologia.

g. Secretaria de Tecnologia da Informação: propõe políticas e diretrizes de TI, 
coordena e implanta as ações delas decorrentes, desenvolve e gerencia proje- 
tos de soluções de software e os recursos tecnológicos que suportam os ser- 
viços de TI do Tribunal, compreendendo os serviços de rede e de segurança, 
os equipamentos servidores, o ambiente de armazenamento de dados e in- 
fraestrutura de aplicações, e o banco de dados. Destaques: desenvolvimento 
de softwares, Helpdesk.

h. Secretaria de Segurança: exerce as atividades de controle de acesso às de- 
pendências do Tribunal; de segurança patrimonial, eletrônica, de autoridades, 
servidores e pessoas que demandam o STF; de controle da frota de veículos 
oficiais e do uso da garagem; de condução de ministros, servidores e pessoas 
em objeto de serviço; e de transporte de materiais.

i. Secretaria de Gestão do STF-Med: administra o Plano de Assistência à Saú-
de e Benefícios Sociais do Supremo Tribunal Federal (STF-Med); gerencia os 
dados de beneficiários e prestadores; 
supervisiona a execução e administra 
ção de contratos, convênios e cre- 
denciamentos; processa as contas 
médico-hospitalares e odontológi- 
cas; fornece informações referentes 
aos serviços e benefícios sociais ofe-
recidos pelo STF-Med; controla con-
tábil e financeiramente os próprios 
recursos. Destaque: plano de saúde 
autogerido (STF-Med).

Anexo I do Supremo Tribunal Federal
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Serviço de saúde
O Serviço Médico e Odontológico do STF presta atendimento em diversas 

áreas de especialidade, e pode ser utilizado também pelos visitantes em ca-
sos de emergência. Ademais, os servidores contam com um excelente plano 
de saúde de gestão própria, o STF-MED. 

Programa de Qualidade de Vida
O Viva Bem, programa de qualidade de vida do STF, abrange diversas ações, 

entre elas:

 • massagem e ginástica laboral, para tratar e prevenir lesões; 

• acompanhamento nutricional; 

• educação financeira;

• ergonomia;

• preparação para a aposentadoria; e

• pesquisa de Bem Estar, realizada de forma anônima, por instituição externa,  
para assegurar isenção e segurança das informações.

Maternidade
A licença maternidade concedida às gestantes é de 180 dias, sem prejuízo 

de remuneração. As servidoras que amamentam têm horário especial para 
repouso e também podem contar com o Berçário, que tem o objetivo de es-
timular e facilitar o aleitamento materno. Sua equipe conta com pediatra, 
enfermeira, nutricionista, pedagoga, cozinheira, servente e recepcionista, e 
suas instalações acomodam até 20 crianças de 5 a 14 meses. 

Página de internet do STF-MED
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O STF e a sociedade
A Responsabilidade Social e Ambiental é um dos valores institucionais do 

STF. Para colocá-la em prática, são desenvolvidas várias ações, como Progra- 
mas de Acessibilidade, STF Sem Barreiras, Instrutoria Solidária e Doação de 
Sangue.

O Programa de Acessibilidade promoveu a modificação de diversas áreas 
do Tribunal para facilitar acesso de deficientes. Já como parte do Programa 
STF Sem Barreiras, os colaboradores são treinados para lidar com as mais 
diversas necessidades físicas ou intelectuais. Este Programa também pro- 
move a inclusão de pessoas com deficiência no Tribunal, como estagiários 
e servidores.

O Programa Instrutoria Solidária visa à capacitação de servidores do Tri- 
bunal para lecionar temas relevantes para o funcionamento do órgão, com 
fins de disseminar conhecimento e promover a Valorização do Capital Huma- 
no, outro valor institucional do STF.

A Doação de Sangue recebe incentivo legal, pois é assegurado um dia de 
licença para o doador. O STF facilita a doação de sangue nas próprias depen- 
dências do Tribunal, o que promove maior participação e colabora com os 
esforços do Hemocentro de Brasília.

O Programa de Ressocialização de Sentenciados visa à recuperação so- 
cial de detentos, por meio da capacitação profissional durante o exercício de 
uma atividade remunerada. Em funcionamento desde 2008, já beneficiou 60 
sentenciados, que trabalham ou trabalharam em unidades do STF.

Campanhas de economia de recursos: o uso consciente e a economia de 
recursos são foco de ações contínuas da Seção de Responsabilidade Social. 
Incentiva-se a coleta seletiva, que os colaboradores podem trazer para o pró-
prio Tribunal. Há também campanhas para a redução do consumo de energia 
elétrica, água, papéis e materiais descartáveis.

STF e a Estátua da Justiça
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Facilidades no STF

Caixas automáticos
Em vários locais do STF, há caixas automáticos de diversos bancos. Muitos 

deles fazem saques com cartões estrangeiros.

Correios
Agência nas dependências do Tribunal. Horário de funcionamento: 10h - 

18h.

Restaurante do STF 
O STF conta com restaurante de boa qualidade e preço acessível adminis-

trado por empresa contratada para esse fim. O cardápio é divulgado diaria-
mente na intranet. O horário de funcionamento é das 8h às 19h.

Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal
A Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal é especializada na área do Direito 

e possui aproximadamente 100.000 obras nacionais e estrangeiras. Desse to- 
tal, são 90.000 livros, 3.000 obras raras e 7.000 fascículos de periódicos. Ab- 
erta ao público externo para consulta e estudo no local, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 11h às 19h.

Restaurante. Subsolo do Anexo I do STF.

Biblioteca Victor Nunes Leal. 1º Andar do Anexo II do STF.
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Localização do STF

Centro de Brasília, na Praça dos Três Poderes.

Distâncias aproximadas

do Supremo Tribunal 
Federal

para o Aeroporto Internacional de Brasília 16km

para a Rodoviária Interestadual de Brasília 16km

para a Universidade de Brasília 8km

para a Rodoviária do Plano Piloto 4km

    
Estrutura de apoio aos intercambistas

Sala de trabalho

A Assessoria de Assuntos Internacionais do STF dispõe de uma sala para 
receber os participantes dos Programas de Intercâmbio, com computadores 
e acesso à internet.

Equipe da AIN-STF

A equipe da Assessoria de Assuntos Internacionais do STF está sempre à dis-
posição do participante do programa de intercâmbio para orientá-lo e ajudá-lo 
durante sua estada em Brasília. 

Sala de trabalho dos intercambistas. 2º Andar do Anexo II-A do STF.
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Parceiros

Para a realização dos programas de intercâmbio, o STF conta 
com o apoio de várias instituições, em especial:   

Conselho Nacional de Justiça
www.cnj.jus.br

Superior Tribunal de Justiça
www.stj.jus.br

Tribunal Superior Eleitoral
www.tse.jus.br

Tribunal Superior do Trabalho
www.tst.jus.br

Superior Tribunal Militar
www.stm.jus.br

Procuradoria Geral da República
www.pgr.mpf.gov.br

Ordem dos Advogados do Brasil
www.oab.org.br

Tribunal Regional da 1ª Região
portal.trf1.jus.br

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
www.enfam.jus.br

Defensoria Pública da União
www.dpu.gov.br

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
www.tjdft.jus.br

Congresso Nacional 
www2.camara.leg.br

Advocacia Geral da União 
www.agu.gov.br

Ministério das Relações Exteriores
www.itamaraty.gov.br
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Feriados 2015
JANEIRO
1 – Confraternização Universal

FEVEREIRO
16– Carnaval
17– Carnaval

ABRIL
1º – Quarta-feira Santa* 
2 – Quinta-feira Santa* 
3 – Sexta-feira Santa
4 – Sábado de Aleluia 
5  – Páscoa
21 – Tiradentes

MAIO
1 – Dia do Trabalho 

JUNHO
4 – Corpus Christi

AGOSTO
11 – Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil*

SETEMBRO
7 – Independência do Brasil

OUTUBRO
12 – Nossa Senhora Aparecida 
15 - Dia do Professor**
28 – Dia do Servidor Público

NOVEMBRO
1 – Dia de Todos os Santos 
2 - Finados
15 – Proclamação da República 
30 – Dia do Evangélico***

DEZEMBRO
8 – Dia da Justiça*
20 a 31 – Recesso Forense*
25 - Natal 

* Feriado apenas no Poder Judiciário
** Feriado apenas na UnB
***Feriado apenas no Distrito Federal
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ANTES DE SAIR DO PAÍS

Documentação
Documento de viagem vá-

lido. Para os participantes do 
Programa Joaquim Nabuco, 
a carteira de identidade com 
menos de 10 (dez) anos é su-
ficiente para Argentina, Bolí-
via, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru e Uruguai. No 
entanto, é sempre mais se-
guro viajar com o passaporte 
válido.

Visto de estudante
 Para os participantes do Programa Teixeira de Freitas, é necessário solicitar 

o visto de estudante (Visto Temporário IV) ao Posto Consular antes de sair.

Vacina
É recomendado tomar a vacina contra a febre amarela para ingressar no 

Brasil e apresentar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.

Seguro médico internacional
Para ambos os Programas, é necessário apresentar o seguro médico inter-

nacional antes da viagem.

Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek
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PARA APRENDER PORTUGUÊS
A  Universidade de Brasília - UnB oferece cursos de português para estran-

geiros, inclusive um curso específico para hispano-falantes. Para mais informa-
ções, acesse http://www.let.unb.br

Celpe-Bras 
 O Certificação de Proficiência em Língua Portugue-
sa para Estrangeiros Celpe-Bras é um Exame que possibili-
ta a Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros. Desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação 
(MEC), aplicado no Brasil e em outros países com o apoio do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), é o único certificado de proficiência em português 
como língua estrangeira reconhecido oficialmente pelo governo do Brasil. In-
ternacionalmente, é aceito em empresas e instituições de ensino como com- 
provação de competência na língua portuguesa e no Brasil é exigido pelas 
universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-
-graduação, bem como para validação de diplomas de profissionais estrangei-
ros que pretendem trabalhar no país. Para mais informações, acesse a página 
http://portal.inep.gov.br/celpebras.

Instituto Central de Ciências - Universidade de Brasília
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SUGESTÃO DE HOTÉIS

O Setor Hoteleiro em Brasília fica localizado às margens do Eixo Monu-
mental, a principal via da capital. É dividido em Setor Hoteleiro Norte e Setor 
Hoteleiro Sul, localizados nos bairros Asa Norte e Asa Sul, respectivamente. 
A grande vantagem desta disposição é a proximidade do centro administra-
tivo, de centros comerciais, os shoppings, e demais atrações turísticas. Por 
exemplo, ambos os Setores ficam a menos de 5km do STF. No entanto, no 
próprio Setor Hoteleiro não há muito movimento após as 18h. Por isso, pro-
cure um hotel que ofereça conveniências necessárias ou que seja próximo de 
outros locais de interesse. Também é importante verificar se o hotel é novo 
e/ou foi reformado recentemente, para evitar surpresas desagradáveis.*

ASA NORTE
Manhattan Plaza
SHN Quadra 2 Bloco A
CEP: 70702-900
Tel: 55 61 3319-3060
www.plazabrasilia.com.br/

Mercure Brasília Líder
SHN Quadra 5 Bloco I 
CEP: 70705-912
Tel: 55 61 3424-2000
www.mercure.com

Mercure Brasília Eixo
SHN Quadra 5 Bloco G 
CEP: 70710-300
Tel: 55 61 3424-2001
www.mercure.com

ASA SUL
Brasília Imperial Hotel
SHS Quadra 3 Bloco H
CEP: 70322-906
Tel: 55 61 3425-0000
www.brasiliaimperialhotel.com.br

Carlton Hotel Brasília
SHS Quadra 5 Bloco G
CEP: 70322-913
Tel: 55 61 3224-8819
www.carltonhotelbrasilia.com.br

Esplanada Brasília Hotel
SHS Quadra 3 Bloco E
CEP: 70322-906
Tel: 55 61 3535-7000
www.esplanadabrasiliahotel.com.br
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ASA NORTE (cont.)

Monumental Bittar Hotel
SHN Quadra 3 Bloco B
CEP: 70702-912
Tel: 55 61 3704-4000
www.hoteisbittar.com.br/hoteis/monumental

Nobile Suites Monumental
SHN Quadra 4 Lote B
Tel: 55 61 4062-5323 
ou 0800-603-5323
www.nobilehoteis.com.br

Saint Moritz
SHN Quadra 1 Área Especial A Bloco B
CEP:70701-000 
Tel: 55 61 3051-4001 
http://www.hplus.com.br/hoteis-saintmoritz.
php

* O STF não tem convênio com ne-
nhum hotel. Os hotéis citados aqui são 
apenas sugestões para facilitar a insta-
lação dos intercambistas.

ASA SUL (cont.)

Grand Bittar Hotel
SHS Quadra 5 Bloco A
CEP: 70315-000
Tel: 55 61 3704-5000
www.grandbittar.com.br

Phenicia Bittar Hotel
SHS Quadra 5 Bloco J
CEP:70322-911
Tel: 55 61 3704-6000
www.hoteisbittar.com.br/hoteis/phenicia

Planalto Bittar Hotel
SHS Quadra 3 Bloco A 
CEP: 70322-904
Tel: 55 61 3704-2000
www.hoteisbittar.com.br/hoteis/planalto

ST. Paul Plaza Hotel
SHS Quadra 2 Bloco H 
CEP: 70322-902
Tel: 55 61 2102-8400

www.plazabrasilia.com.br/stpaul

Setor Hoteleiro Norte Setor Hoteleiro Sul
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Segue abaixo uma lista de restaurantes e lanchonetes abertos até mais tar-
de, ou 24h.

SERVIÇOS ÚTEIS

Restaurantes

Spoleto (Massas)
SQN 314 Bl. B, Asa Norte
Tel: 3244-9984
Horário de Funcionamento: Todos 
os dias, 24h

Hajimê  (Comida Japonesa por buffet) 
CLSW 100 Bl. A Lj. 1, Sudoeste
Tel:  3042-9500
SQN 201
Horário de Funcionamento: Todos 
os dias, 24h

Molho de Tomate (Pizza por fatia) 
SCLS 403 Bloco A Loja 12, Asa Sul 
SCLN 204 Bloco D Loja 3, Asa Norte
Tel: 3223-2307
Horário de Funcionamento: Todos 
os dias, 18h a 5h.

Sky’s (Hambúrgueres)
SCLS 106 Bl. B Lj. 17, Asa Sul Tel: 
3443-3959
Horário de Funcionamento: Domin 
go a 4ª, de 11h30 à 1h. 5ª a sábado, 
de 11h30 à 5h.

SCLS 312, Asa Sul
Tel: 3445-6124
SQN 716, Asa Norte
Tel: 3347-0075

Horário de Funcionamento: Domin-
go a 5ª, de 11h30 à 0h. 6ª e sábado, 
de 11h30 a 3h.

Giraffas (Sanduíches e Hambúrgueres)
CLN 209, Bl. D Lj. 9, Asa Norte Tel: 
3273-9676
Horário de Funcionamento: Todos os 
dias. Abertura: 11h30. Encerramento: 
2ª, 1h; 3ª e domingo, 3h; 4ª, 5h; 5ª a 
sábado: 6h

Koni Store (Comida Japonesa) 
CLS 209 Bl. B Lj. 39, Asa Sul Tel:  3244-
1378
Horário de Funcionamento: Abertu-
ra: 11h. Encerramento: Domingo a 
4ª, 2h; 5ª, 3h; 6ª e sábado, 5h.

Respeitável Burger (Hambúrgueres) 
SCLS 402 Bl. B Lj. 25, Asa Sul Tel:   
3224-8852
Horário de Funcionamento: 2ª a 5ª, 
12h a 15h e 19h a 0h; 6ª, 12h a 15h e 
19h a 1h; sábado, 16h a 2h; e domin-
go, 16h a 0h.

Subway (Sanduíches)
SQN 303, ao lado do Posto Fratelli, 
Asa Norte
CLS 405 Bl. D Lj. 6, Asa Sul

Horário de Funcionamento: Todos os 
dias, 24h
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Supermercados

Pão de Açúcar
EQN 508/509 Bl A, Asa Norte 
Tel: 3340-0059

Horário: 7h – 22h

Big Box
EQN. 408/409 Bl A, Asa Norte 
Tel: 3347-0575

Horário: 7h – 22h

Táxi

Rádio Táxi Alvorada
Tel: 3321-3030

*Oferece 20% de desconto

Rádio Táxi Shalom
Tel: 3321-8181

Lavanderia

Lavanderia Padrão
CLN 114 Bl. C Lj. 20, Asa Norte

Tel: 9215-5261

Lavanderia Copacabana
CLN CLN 209, Asa Norte

Tel: 3217-9882

Águazul Lavanderia 
CLN 104 Bl. C - Lj. 2/6, Asa Norte

Tel: 3037-9149

Oba Hortifruti
CLN 209 Bl B Lj. 19, Asa Norte 
Tel: 3038-8159

Horário: 7h – 23h
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Celular e 3G

TIM

Brasília Shopping, Asa Norte

Tel: 3032-2015

www.tim.com.br

Claro

Brasília Shopping, Asa Norte

Tel: 3326-3200

www.claro.com.br

Oi

Conjunto Nacional, Asa Norte

www.oi.com.br

Vivo

Pátio Brasil Shopping, Asa Sul

Tel: 3033-5556

www.vivo.com.br

É possível comprar chips pré-pagos, créditos para celular ou modem 3G em 
casas lotéricas, lojas de conveniência, supermercados, farmácias e bancas de 
jornal.

Telefones úteis

Polícia Militar 190
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192
Corpo de Bombeiros 193
Polícia Federal 194
Polícia Civil 197
Delegacia de Atendimento à Mulher 180
Disque-Denúncia 181
Defesa Civil 199
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Passeio no Lago Paranoá
A Barca Brasília oferece opções de banho no lago, almoço ou pôr-do-sol. 

Com capacidade de transportar 40 passageiros, a barca não é apenas uma op- 
ção de transporte: é um ambiente multiuso equipado com cozinha industrial, 
bar com bancada, mesas, pista de dança, sistema de áudio e TV.

Consulte os horários e trajetos por telefone ou pelo site: http://www.barca-
brasilia.com.br/

Preço: R$ 80,00

Transfer: R$ 20,00 (dos Setores Hoteleiros)

Couvert Artístico: R$ 10,00 (quando houver) 

Tel: 3039-2011

Crianças até 12 anos e idosos pagam meia-entrada.

PASSEIOS E ATRAÇÕES
City Tour
Trajeto: Torre de TV, Biblioteca Nacional, Museu Nacional, Catedral, Palácio 

Itamaraty, Supremo Tribunal Federal, Ponte JK, Palácio da Alvorada, Palácio 
do Planalto, Congresso Nacional, Teatro Nacional e Memorial JK. 

O passeio dura em média 2 horas, e inclui três paradas de 10 minutos na 
Catedral, na Praça dos Três Poderes e no Palácio da Alvorada. Sistema de áu-
dio para explanação de todos os pontos turísticos em 3 idiomas (português, 
inglês e espanhol). 

Saída: Brasília Shopping, Asa Norte. 

Tel: 3964-9122/9304-1992.

Funcionamento: todos os dias, às 10h30, 14h e 16h30.

Valor: R$50,00 (individual).
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Congresso Nacional
O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce, no âmbito fe- 

deral, as funções do Poder Legislativo, quais sejam, aprovar leis e fiscalizar o 
Estado Brasileiro (suas duas funções típicas), bem como administrar e julgar 
(funções atípicas).

“Arquitetonicamente, um prédio como o do Congresso Nacional deve ser 
caracterizado pelos seus elementos fundamentais. Os dois plenários são no 
caso esses elementos, pois neles é que se resolvem os grandes problemas 
do país. Dar-lhes maior ênfase foi o nosso objetivo plástico, situando-os em 

monumental esplanada onde 
suas formas se destacam como 
verdadeiros símbolos do po-
der legislativo. Ao fundo, con-
trariando a linha horizontal da 
esplanada, erguem-se os blo-
cos administrativos, que são 
os mais altos de Brasília.”  Oscar 
Niemeyer.

Praça dos Três Poderes 
Tel: 3216-1771

Catedral Metropolitana
Projetada pelo arquiteto Oscar Nie-

meyer, e foi o primeiro monumento a 
ser criado em brasilia, sua pedra fun-
damental foi lançada em 12 de setem-
bro de 1958. Teve sua estrutura pron-
ta em 1960, onde aparecia somente 
a área circular de setenta metros de 
diâmetro, da qual se elevam dezesseis 
colunas de concreto (pilares de secção 
parabólica) num formato hiperboloi-
de, que pesam noventa toneladas.

Tel: 3224-4073

Visitas: 3ª e 6ª, 11h a 18h; 2ª, 8h a 16h30; 4ª, 5ª sábado e domingo, de 8h a 18h. 
Horários de missa: 3ª a 6ª, 12h15; sábados, 17h; e  domingos às 8h30, 10h30 e 18h.  
Nos horários de missa não é permitida a visitação.
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Ermida
A Ermida de Dom Bosco é 

uma pequena capela cons-
truída em homenagem ao 
homem que lhe dá nome e 
que foi beatificado pelo Papa 
em 1962. Tem a forma de 
uma pirâmide de base incli-
nada, foi projetada por Oscar 
Niemeyer e construída sobre 
uma plataforma de lajes às 
margens do Lago Paranoá. 
Inaugurado em 4 de maio de 1957, o local é o primeiro templo de Brasília e 
oferece uma vista privilegiada de todo o Plano Piloto, com destaque para o 
Palácio da Alvorada, o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios.

Estrada Parque Dom Bosco, QI 29 - Lago Sul

Igreja Dom Bosco
Construído em homenagem 

ao padroeiro de Brasília, São 
João Belchior Bosco, o Santuá-
rio tem 80 colunas de 16 metros 
e é decorado por vitrais em 12 
tonalidades de azul. No interior, 
um lustre de 3,5 m de altura, for-
mado por 7.400 peças de vidro 
murano, simboliza Jesus, a luz 
do mundo. Portas produzidas 
em ferro e bronze lembram a 
vida de Dom Bosco. Sobre a Pia 
Batismal, uma delicada estrutu-
ra em forma de pirâmide representa o Rio Jordão. A beleza do mármore rosa 
é realçada pela presença do quadro em bronze de Gianfrancesco Cerri, que 
mostrou com poesia o momento do batismo de Jesus.

Av. W3 Sul, SEPS Qd. 702, Bloco B

Horários de missa: 2ª a sábado, 7h e 18h; domingo, 8h, 11h, 18h e 19h30. 

Tel: 3223-6542
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Memorial JK
O Memorial JK é um museu 

projetado por Oscar Niemeyer, 
inaugurado em 12 de setembro 
de 1981 e dedicado ao ex-pre-
sidente brasileiro Juscelino Ku-
bitschek fundador da cidade de 
Brasília. No local, encontram-se o 
corpo de JK, diversos pertences, 
como sua biblioteca pessoal, e 
fotos.

Praça do Cruzeiro Eixo Monu-
mental Oeste

Tel: 3225-9451/3226-7860

Visitas: 3ª a domingo, de 9h a 18h

Preço: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)

Palácio da Alvorada
Residência oficial da Presidente da República. O Palácio da Alvorada, pro-

jetado por Oscar Niemeyer, é uma das mais importantes edificações do mo-
dernismo arquitetônico brasileiro.

Via Presidencial, s/nº, Zona Cívico-Administrativa, às margens do Lago Pa-
ranoá.

Tel: 3411-2317

Visitas: Quartas-feiras, das 15h às 17h30 (distribuição de senhas a partir de 
13h).
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Palácio da Justiça
A sede do Ministério da 

Justiça destaca-se por sua 
fachada de lajes curvas 
entre arcos com cascatas 
artificiais.

Esplanada dos Ministé-
rios Norte.

Visitas: Segunda a quin-
ta, das 9h às 11h ou das 
15h às 17h. 

Tel: 2025-3337

Palácio do Itamaraty
Projeto de Oscar Niemeyer, é a sede do Ministério das Relações Exterio-

res. À sua frente, sobre a água, está o “Meteoro” de mármore que representa 
os cinco continentes, obra de 
Bruno Giorgi. Possui jardins 
internos e salas com obras de 
arte.

Tel: 3411-6640

Visitas: 2ª a 6ª: 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h. Sábados, domingos e 
feriados: 9h, 11h, 14h, 15h e 17h.

Torre de TV
A Torre de TV de Brasília é uma torre de transmissão te-

levisiva, inaugurada em 1967 com 224 metros de altura, 
contendo o Museu das Gemas. Projetada por Lúcio Cos-
ta, possui um mirante panorâmico a 75 metros de altura 
com capacidade para 150 pessoas, que foi inaugurado 
em 1965. Há duas atrações turísticas localizadas junto à 
sua base — uma tradicional feira de artesanato e a Praça 
das Fontes. À sua frente encontra-se a escultura “Era Es-
pacial” de Alexandre Wakenwith.

Eixo Monumental Oeste.

Horário de funcionamento: Mezanino e Mirante: 3ª a domingo, de 9h a 
20h; Feira de artesanato: 3ª a 5ª, de 9h a 17h, 6ª a domingo: de 9h a 18h.
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CURIOSIDADES
Você sabe quem são Joaquim Nabuco, Teixeira de FreiTas e Tobias 

barreTo?

Escritores, poetas, críticos e difusores de ideias, Teixeira de Freitas, Joaquim 
Nabuco e Tobias Barreto mudaram a Justiça brasileira e hoje são reconhe-
cidos e homenageados, batizando programas de intercâmbio do Supremo.

 Teixeira de Freitas dá nome ao programa de intercâmbio para estudantes 
de Cortes Supremas do MERCOSUL. Joaquim Nabuco batizou o programa 
de intercâmbio de magistrados e servidores, que também prioriza a troca de 
experiências entre as Justiças da América Latina. O programa Tobias Barreto 
terá início neste ano e será um intercâmbio entre as jurisdições constitucio-
nais de língua portuguesa.

 Os três notáveis possuem importantes obras sobre a Justiça brasileira, que 
podem ser encontradas na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, localizada 
no 1º andar do Anexo II-A do Tribunal.

 Entenda alguns dos motivos que levaram esses nomes a serem homena-
geados pelos ministros para nomear importantes programas do STF.

Joaquim Nabuco

Carioca, Joaquim Nabuco (1849-1910) 
formou-se em Direito em Recife e dali entrou 
para o serviço diplomático. 

Trabalhou em Londres e lá publicou sua 
principal obra “O Abolicionismo”, que marcou 
o início de sua luta em favor da abolição da 
escravatura. De regresso ao país, foi eleito de-
putado em Pernambuco, retomando o lugar 
de líder da campanha abolicionista. 

Nabuco era um monarquista e conciliava 
essa posição política com sua postura abo-
licionista. Atribuía à escravidão a responsa-
bilidade por grande parte dos problemas 
enfrentados pela sociedade brasileira, de-
fendendo, assim, que o trabalho servil fosse 
suprimido antes de qualquer mudança no âmbito político.  Em sua opinião, 
a abolição da escravatura, no entanto, não deveria ser feita de maneira rup-
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túrica, ou violenta, mas assentada numa consciência nacional dos benefícios 
que tal resultaria à sociedade brasileira. 

Além do apoio ao abolicionismo, Nabuco foi um dos principais destaques 
na luta pela liberdade religiosa no Brasil, que na época, tinha a religião cató-
lica como oficial. Ele defendia a separação entre Estado e religião, bem como 
a laicidade do ensino público. 

Fora do âmbito político, Joaquim viveu no Rio de Janeiro, exercendo a ad-
vocacia e fazendo jornalismo. Frequentava a redação da “Revista Brasileira”, 
onde estreitou relações e amizade com Machado de Assis, José Veríssimo, 
Lúcio de Mendonça, cujo convívio fez nascer a Academia Brasileira de Letras, 
em 1897.

 Joaquim Nabuco foi homenageado pelo ministro Cezar Peluso em 2010, 
ano do centenário de sua morte, nomeando outro programa de intercâm-
bio do Supremo, desta vez voltado para servidores e magistrados. Para os 
interessados em saber mais sobre Joaquim Nabuco, estão disponibilizadas 
na biblioteca 23 obras de sua autoria ou tendo sua história de luta contra a 
escravatura como tema.

Teixeira de Freitas

Nascido na Bahia, Teixeira de Freitas (1816-
1883) elaborou há 150 anos, a consolidação 
das leis civis. Na época, o Brasil não possuía 
ambiente jurídico, a doutrina era incipiente 
e a legislação disponível vinha de Portugal. 
Teixeira de Freitas, então, organizou a caótica 
legislação brasileira da época. Ele foi um advo-
gado de prestígio, pioneiro em Direito Inter-
nacional Privado, tendo fundado e presidido 
o Instituto dos Advogados Brasileiros.

Com tanto êxito, o imperador D. Pedro II 
encomendou ao jurista o Código Civil do País. 
Após dois anos de trabalho, o Esboço do Códi-
go Civil Brasileiro ficou pronto, com 4.908 ar-
tigos. A inovadora obra, entretanto, foi censu-
rada pelos conservadores da época. O código 

não foi concluído. Desgostoso com as críticas e já cansado, Teixeira de Freitas 
morreu esquecido e com problemas mentais.
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Tobias Barreto

Filósofo, poeta, crítico e jurista brasileiro, To-
bias Barreto (1839-1889) nasceu em Sergipe. 
Mestiço, de família de poucos recursos, para 
custear seus estudos começou a trabalhar aos 
15 anos, como professor de latim em diversas 
cidades do interior do estado. Formou-se em 
Direito, no Recife, em 1864, destacando-se 
como orador e abo5licionista.

 Em 1871, mudou-se para Escada, Pernam-
buco, onde passou a manter uma tipografia 
para imprimir seus artigos, livretos e jornais 
inspirados no positivismo, na defesa do pen-
samento laico e no monismo alemão, teoria 
que em linhas gerais defende a unidade da 
realidade como um todo, criando identidade 
entre mente e corpo.

Na volta a Recife tornou-se homem forte da 
filosofia brasileira, quando, mestre da Faculdade de Recife, fundou o movi-
mento que ficou conhecido como “Escola do Recife”, principal movimento fi-
losófico brasileiro da segunda metade do século XIX. Na faculdade, Tobias foi 
o mais popular e polêmico dos mestres. Era amado pelos alunos ao mesmo 
tempo em que seu espírito dado a polêmicas e discussões e sua cor o torna-
ram alvo de questionamento e discriminação de outros professores.

 Além de filósofo, Tobias Barreto também era poeta e fundou o Condorei-
rismo, escola literária da terceira fase do romantismo brasilieiro, à qual tam-
bém perteceu Castro Alves, inspirada na temática social e na luta pelos ideais 
abolicionistas.

 O mais novo programa de intercâmbio do Supremo, implementado em 
2012, leva o nome de Tobias Barreto, uma homenagem do presidente Ayres 
Britto.  A biblioteca possui uma obra de Tobias Barreto.

 Somente em 1916, o Brasil aprovou o seu Código Civil, levado a termo por 
Clóvis Beviláqua. Mas o “Esboço” de Freitas é um marco à ciência do Direito, 
especialmente quanto à metodologia de codificação. Além de ter sido mo-
delo na Argentina, inspirou outros países como Paraguai e Uruguai. Em 2009, 
o então presidente do STF Gilmar Mendes batizou o primeiro programa de 
intercâmbio do STF com países do MERCOSUL. A biblioteca conta, hoje, com 
31 obras escritas ou parafraseadas por Teixeira de Freitas.
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Motivos para fazer um intercâmbio jurídico no Brasil

Por que Brasília?

•  Centro administrativo: todos os altos tribunais brasileiros estão em Brasília 

•  Qualidade de vida

•  Arquitetura contemporânea

•  Cidade planejada
Por que a UnB? 

•  Excelência na área do Direito

•  Alto índice de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil

•  Qualidade do corpo docente

Por que o STF do Brasil?

•  200 anos de tradição

•  Modernidade

•  Transparência

•  Atendimento de excelência

•  Informatização

•  Capacitação do pessoal

•  Qualidade de vida no trabalho

•  Responsabilidade social e ambiental
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