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Sejam bem-vindos ao  
Programa de Intercâmbio SAL/SAJ!

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
(SAL) e a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil (SAJ), 
por meio do Centro de Estudos, têm o prazer de recebê-los para 
a 11ª edição desse programa.

Nosso objetivo é mostrar a vocês como funciona o processo de 
elaboração de políticas públicas, desde a criação de textos de 
atos normativos pelos Ministérios, até a tramitação de projetos 
de lei no Congresso Nacional.

Esperamos que a experiência atenda às suas expectativas e seja 
bastante enriquecedora.

Aproveitem a oportunidade e divirtam-se!

Boas-vindas
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Regulamentada pelo Decreto no 6.061, de 15 de 
março de 2007, a Secretaria de Assuntos Legislati-
vos (SAL) é um órgão do Ministério da Justiça (MJ) 
que tem como objetivo institucional a preservação 
da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garan-
tias constitucionais. 

A Secretaria atua nos mais variados assuntos de 
interesse do MJ (indígenas, segurança pública, 
política criminal, processo civil etc) e nos diversos 
momentos do processo de elaboração normativa. 
Para tanto, a SAL elabora manifestações acer-
ca de anteprojetos de leis de iniciativa do Poder 
Executivo, sobre projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional e pareceres dirigidos à Pre-
sidência da República quanto a sanções e vetos 
presidenciais. 

Ainda entre as competências da SAL, está a co-
ordenação da política legislativa, com a articu-
lação de posições e a definição da estratégia de 
acompanhamento da tramitação dos projetos no 
Congresso Nacional, em conjunto com as demais 
áreas do MJ.

Além disso, com a finalidade de qualificar e de-
mocratizar seus trabalhos, a SAL promove chama-
das públicas para desenvolvimento de estudos de 
cunho empírico por meio do Projeto Pensando o 
Direito, e organiza debates públicos online para a 
participação de qualquer cidadão no processo de 
elaboração normativa em temas relevantes para 
o Ministério.

Sobre a
 SAL
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Regulamentada pelo Decreto no 5.135, de 7 de ju-
lho de 2004, a Subchefia para Assuntos Jurídicos 
da Casa Civil da Presidência da República (SAJ) tem 
como competência principal assessorar a Presidenta 
da República e a Ministro-Chefe da Casa Civil em 
questões de natureza jurídica. 

No dia-a-dia, a equipe faz a verificação prévia de cons-
titucionalidade e de legalidade dos atos propostos à 
Presidenta, examinando os fundamentos e a forma, e 
a articulação e a coordenação das Consultorias Jurídi-
cas dos Ministérios envolvidos em cada tema. 

A Subchefia também realiza estudos e diligências 
quanto a juridicidade dos atos, projetos e processos, 
emitindo notas técnicas; supervisiona a elaboração 
de projetos e atos normativos de iniciativa do Poder 
Executivo; assessora, juridicamente, os órgãos da 
Presidência; e coordena as atividades de elaboração, 
redação e tramitação de atos normativos a serem en-
caminhados à Presidenta.

A SAJ, por meio do Centro de Estudos Jurídicos da 
Presidência, mantém o Portal da Legislação, atuali-
zando a Base de atos normativos integrais e a Base 
Ementária de arquivos de referência legislativa, juris-
prudencial e de assuntos correlatos.

Além do Portal, o Centro é responsável por promo-
ver a capacitação dos servidores da SAJ; cuida de 
publicações como a Revista Jurídica da Presidência, o 
Manual de Redação da Presidência da República e 
a Classificação Decimal de Direito; e realiza projetos 
como o Programa de Intercâmbio, o Projeto Ágora e 
o Projeto Diálogo.

Sobre a
 SAJ



A Subchefia para Assuntos Jurídicos reservou quartos aconchegantes na Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) para nossos intercambistas. Os 20 selecionados serão dividi-
dos em 5 quartos, três masculinos e dois femininos. Não haverá quartos mistos.

O alojamento estará disponível a partir do dia 26/07, até o dia 08/08. A alimentação 
não está inclusa na reserva, mas o restaurante da ENAP está à disposição dos hóspedes 
de segunda a sexta-feira, de 12h às 14h.

Nas dependências da ENAP existe uma lanchonete, que funciona, durante a semana, 
das 7h às 21h e nos sábados, das 8h às 14h. Aos domingos a lanchonete é fechada.

Há uma sala com alguns computadores disponíveis de segunda a sexta-feira, 24 horas 
por dia. Cada hóspede tem direito a 30 minutos diários para usufruir dessa facilidade. 

Os amantes de literatura podem se entreter com os títulos da Biblioteca, que funciona de 
segunda a sexta, das 9h às 21h.

A ENAP fica no 
SAIS, Área 2-A, Setor de Hospedagem e Esportes
CEP: 70.610-900 - Telefone: (61) 2020-3200

Alojamento



Para o bem de todos e a conservação da Escola:

   A utilização de trajes de banho, shorts e camisetas regatas é permitida apenas no 
parque esportivo;

   Não é permitida a prática de jogos de azar;

   É proibido fumar dentro dos apartamentos, suítes ou qualquer ambiente interno 
do alojamento;

   É proibido consumir bebidas alcoólicas dentro do alojamento;

   Não é permitido receber visitantes nos apartamentos e suítes;

   Não é permitido estender roupas, tapetes e similares nas janelas e fachadas do 
prédio;

   A voltagem em todas as tomadas dos apartamentos é de 220 volts;

   A troca de roupa de cama e de banho dos apartamentos e suítes é realizada uma 
vez por semana;

   Não deve ser jogado papel ou qualquer outro material no vaso sanitário;

   Ao sair dos quartos, deve-se verificar se as torneiras estão fechadas e as luzes 
apagadas;

   A ENAP não se responsabiliza por objetos esquecidos nas dependências do alo-
jamento;

   A ENAP não se responsabiliza por eventuais danos causados a equipamentos de 
propriedade dos hóspedes em razão de variações de pico no fornecimento de 
energia elétrica;

   As perdas e/ou danos materiais causados pelo hóspede às instalações e equipa-
mentos da ENAP deverão ser objeto de ressarcimento por parte do mesmo;

   Deve ser mantido silêncio após as 22h;

   Nas áreas comuns da Escola, em qualquer horário, deve ser observada conduta 
condizente com o ambiente de aprendizagem. 

Regras de boa convivência

              da ENAP



   Táxi: Um táxi do aeroporto ou da rodoviária 
para a ENAP sai a um custo médio de 40 reais.  
Esse valor pode cair se você dividir o táxi com  
outro intercambista;

   Ônibus: Pegue a linha 30, que passa pelo aero-
porto e segue para a W3 Sul, passando em frente à 
ENAP.

   Ônibus Executivo do Aeroporto:  
Funcionamento diário das 6h30 às 23h (com saídas 
de 30 min em 30 min); Rota: Esplanada dos Ministé-
rios, Setor Hoteleiro Norte, Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, Setor Hoteleiro Sul. Valor: R$ 
8,00 / por pessoa. Pagamento somente em dinheiro

Um ônibus ficará a disposição de vocês para levá-los e buscá-los para todos os eventos do 
Intercâmbio. 

Para as atividades fora da programação, vocês podem escolher entre o transporte público 
ou dividir um táxi com os outros intercambistas. Mais informações nas seções “Transporte 
Público” e “Táxis”.

Dica: Na chegada a Brasília e na volta para casa, existem duas 
opções de transporte até a ENAP/ Esplanada dos Ministérios:

Transporte

Oficial



Brasília reúne a maior concentração de órgãos públicos por metro quadrado. Vocês, que 
visitarão instituições dos Três Poderes, precisam se adequar às regras dos trajes formais 
exigidos nesses locais.

Regras gerais para as visitas determinadas na programação

Homens: O ideal é o tradicional terno (calça+camisa+blazer). Gravata é opcional, mas 
recomendável. Sapato social.

Mulheres: Sugere-se o uso de terninhos (blazer+calça) ou tailleurs (saia à altura do 
joelho+blazer / vestido+blazer). Sapato social. 

   Para o trabalho na SAL e na SAJ, recomenda-se o uso de terno ou camisa+calça para 
homens, e saia+camisa ou camisa+calça para mulheres. Ou seja, deixem os blazers na 
cadeira e fiquem mais à vontade!

Alguns Tribunais têm normas mais rígidas: 

   O Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, determina terno+gravata para homens, 
e vestido+blazer ou terninhos para mulheres. É proibido entrar sem blazer. Também é 
proibido entrar de tênis, sapatênis ou jeans. 

   O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também recomenda o uso de terno+gravata, terni-
nhos ou tailleurs. 

Como a programação reúne trabalho e visitas num mesmo dia, a ideia é que vocês já ve-
nham preparados para SAL/SAJ, com blazers e gravatas. 

P.S: Aos finais de semana, o traje é livre.

Trajes



   A voltagem em Brasília é 220 volts. 

   O DDD é 61.

Inverno em Brasília

O inverno em Brasília é frio e seco, tendo seu ápice nos meses de julho e agosto. Os 
dias são de céu aberto e tempo quente, enquanto as noites são frias, podendo chegar a 
mínimas de 10ºC. Por isso, tanto casacos mais leves como aqueles bem quentinhos são 
fundamentais. 

Dicas úteis

Clima desértico

De maio a setembro, Brasília passa pelo período da seca. Em alguns dias, a umidade do 
ar pode chegar a 10%, aliada aos dias quentes e noites frias. Por isso, é uma época pro-
pícia a contrair um resfriado, que pode piorar com a falta de hidratação. Carregue com 
você itens essenciais, como água, solução nasal e protetor labial, e traga na bagagem um 
bom antigripal entre seus medicamentos de costume.

Algumas pessoas têm sangramento nasal devido à secura. Por isso, outro item básico de 
bolso é um pacotinho de lenços de papel, para qualquer emergência. Se o seu nariz san-
grar, não se desespere: aspire um pouco de água pelo nariz para umedecer as vias nasais, 
incline a cabeça para trás e utilize um pano ou lenço de papel para controlar o sangramen-
to. Em um minuto ele deve estancar. Caso contrário, procure um médico. 

Lanchinho

Como vocês terão dias cheios de atividades, é sempre importante carregar um lanchi-
nho, pois nem todos os locais possuem lanchonete. Uma barrinha de cereal, uma fruta, 
um pacote de biscoitos... Vocês escolhem!



Brasília tem uma arquitetura inusitada e um planejamento diferenciado, elaborados pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Sua planificação em formato de 
avião determinou áreas habitacionais e de serviços e suas principais construções são dese-
nhadas por linhas suaves e modernas, mundialmente reconhecidas.

Aqui as ruas não têm nome, são numeradas de acordo com a direção que ocupam. Para 
quem vem de fora parece complicado no começo, mas vocês vão se acostumar – e per-
ceber que é mais lógico do que parece. 

Brasília tem duas vias principais: o Eixo Monumental e o Eixo Central, ou Eixão.  
No Eixo Monumental estão a Esplanada dos Ministérios, as principais autarquias, os edi-
fícios sede do Governo do Distrito Federal e pontos turísticos da cidade. No Eixão estão 
as Asas Sul e Norte, onde ficam as entrequadras residenciais. Toda essa área compõe o 
chamado Plano Piloto.

O Eixo Central forma as asas do avião de Brasília. À medida que se distancia do Eixo Mo-
numental (o corpo do avião) suas quadras aumentam de número, indo de 1 a 16, na Asa 
Sul e na Asa Norte. O lado leste conta com as numerações iniciadas por números pares, 
que aumentam à medida que se distanciam do Eixão em direção à via L2 (leste): 200, 
400, 600. O lado oeste possui as numerações de início em ímpares, que aumentam em 
direção à via W3 (oeste), seguindo a mesma lógica: 100, 300, 500, 700 e 900. 

A cada duas quadras residenciais há sempre uma rua comercial, com supermercados, lojas, 
farmácias e padarias. Estes comércios são, geralmente, nas quadras 100 e 300/200 e 400.

Brasília é uma capital planejada, diferente de qualquer cidade brasileira que você já co-
nheceu. Esperamos que seja uma experiência inesquecível habitá-la nestas duas semanas 
de intercâmbio que se seguirão.

Sobre 
    Brasília



   AE – Área Especial
   AOS – Área Octogonal Sul
   SCEN – Setor de Clubes Esportivos Norte
   SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul
   SCLRN – Setor Comercial Local Residencial Norte
   SCN – Setor Comercial Norte
   SCS – Setor Comercial Sul
   SDN – Setor de Diversões Norte
   SDS – Setor de Diversões Sul
   SEN – Setor de Embaixadas Norte
   EMI – Esplanada dos Ministérios
   EPDB – Estrada Parque Dom Bosco
   EPTG – Estrada Parque Taguatinga
   EQN – Entrequadra Norte
   EQS – Entrequadra Sul
   ML – Mansões do Lago
   QI – Quadra Interna
   QL – Quadra do Lago
   QRSW – Quadra Residencial Sudoeste
   CL – Comércio Local
   CLN – Comércio Local Norte
   CLS – Comércio Local Sul
   CLSW – Comércio Local Sudoeste
   CRS – Comércio Residencial Sul
   SAN – Setor de Autarquias Norte
   SAS – Setor de Autarquias Sul
   SBN – Setor Bancário Norte
   SBS – Setor Bancário Sul
   SO / SOF – Setor de Oficinas
   SEPN – Setor de Edifícios Públicos Norte

   SEPS – Setor de Edifícios Públicos Sul
   SES – Setor de Embaixadas Sul
   SGAN – Setor de Grandes Áreas Norte
   SGAS – Setor de Grandes Áreas Sul
   SGON – Setor de Garagens e Oficinas Norte
   SHIP – Setor Hípico
   SHIN – Setor de Habitações Individuais Norte
   SHIS – Setor de Habitações Individuais Sul
   SHLN – Setor Hospitalar Local Norte
   SHLS – Setor Hospitalar Local Sul
   SHN – Setor Hoteleiro Norte
   SHS – Setor Hoteleiro Sul
   SHTN – Setor de Hotéis e Turismo Norte
   SMDB – Setor de Mansões Dom Bosco
   SMHN – Setor Médico Hospitalar Norte
   SMHS – Setor Médico Hospitalar Sul
   SMLN – Setor de Mansões Lago Norte
   SMU – Setor Militar Urbano
   SQN – Superquadra Norte
   SQS – Superquadra Sul
   SQNW – Superquadra Noroeste
   SQSW – Superquadra Sudoeste
   SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte
   SAIS – Setor de Áreas Isoladas Sul
   SIA – Setor de Indústria e Abastecimento
   SIG – Setor de Indústrias Gráficas
   SRTVN – Setor de Rádio e Televisão Norte
   SRTVS – Setor de Rádio e Televisão Sul
   SMPW – Setor de Mansões Park Way

Brasília é dividida por setores, e isso gera uma infinidade de siglas nos endereços.  
Aqui disponibilizamos um pequeno dicionário para você não se perder pela cidade (ou, pelo 
menos, saber por onde se perdeu!):

Dicionário de siglas



1 2 3

5

5
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7 8 9

Complexo Cultural 
da República

   Setor Cultural Sul, Lote 2, próxi-
mo à Rodoviária do Plano Piloto

   Museu da República: terça a 
domingo, das 9h às 18h30.  
(61) 3325-5220 
Biblioteca Nacional: segunda a 
sexta, das 8h a 19h45. Sábados e 
domingos, das 8h às 14h. 
(61) 3325-6257

   Gratuito

Teatro Nacional 
Cláudio Santoro

   Setor Cultural Norte, próximo à 
Rodoviária. 
(61) 3325-6239 / 6256

   Visitação suspensa. Nas terças-
-feiras, às 20h, a Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional se 
apresenta, gratuitamente (pegue 
as entradas com antecedência). 

   Verifique a programação

Catedral Metropolitana de 
Nossa Senhora Aparecida

   Esplanada dos Ministérios,  
Eixo Monumental Leste  
(61) 3224-4073

   Diariamente, das 8h às 17h, 
para visitação. 
Missas: sábados às 17h e 18h15 
e domingos às 8h30, 10h30 
e 18h.

    Gratuito

Grande parte dos pontos turísticos de Brasília são sedes 
dos Três Poderes. Mas visitá-las não é nada careta ou 
sem graça, pois são belos projetos de Oscar Niemeyer. 
Além disso existem igrejas, centros culturais, parques e 
belezas naturais. Preparamos uma lista bem completa 
para que vocês explorem ao máximo as belezas da  
capital federal. Bom passeio!

Pontos  
 Turísticos
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Praça dos Três Poderes

   Eixo Monumental Leste, entre  
o Palácio do Planalto e o  
Congresso Nacional

   Diariamente, em qualquer 
horário.

   Gratuito

Panteão da República

    Praça dos Três Poderes 
(61) 3325-6244 / 3323-3728

   De terça a domingo, inclusive 
feriados, das 09h às 18h.

   Gratuito

Espaço Lúcio Costa

   Praça dos Três Poderes, subsolo 
(61) 3325-6244 / 3323-3728

   Terça a domingo, das 9h às 18h.

   Gratuito

Palácio do Planalto

   Praça dos Três Poderes   
(61) 3411-1221

   Domingo, das 9h30 às 14h. 
Visita guiada por ordem de 
chegada.

   Gratuito

Congresso Nacional

   Eixo Monumental Leste 
(61) 3311-1581 | 3311-3344 

       Senado 0800 612211  
       Câmara 0800 619619

   Segunda a sexta, das  
9h às 17h30. Visitas a  
cada 30 minutos.

   Gratuito

Supremo Tribunal Federal

   Praça dos Três Poderes, Eixo 
Monumental Leste  
(61) 3217-4068 | 3217-4037

   Visitas guiadas durante a semana 
com agendamento. Informações: 
visitacao@stf.jus.br. 
Sábados, domingos e feriados, das 
10h às 15h30, sem agendamento.

   Gratuito
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Memorial JK

   Praça do Cruzeiro  
Eixo Monumental, Lado Oeste 
(61) 3226-7860 / 3225-9451

  Segunda a domingo, das 9h às 18h.

    R$10,00. Estudantes e maiores de 
60 anos pagam meia entrada.

Palácio da Alvorada
Residência oficial da Presidenta da 
República.

   Setor de Hotéis e Turismo Norte, 
após a Vila Planalto  
(61) 3411-4000

   Visitação externa diária. Quarta, 
das 15h às 17h, é realizada a 
visitação guiada. As senhas são 
distribuídas a partir das 14h.

   Gratuito

Torre Digital
O mais novo mirante de Brasília, com 
vista panorâmica a 110m de altura.

   Seguir pela EPIA Norte sentido 
Sobradinho e virar à direita no 
Balão do Colorado

   Fechada para instalação de 
antenas.

Palácio da Justiça

   Esplanada dos Ministérios, Eixo 
Monumental Leste, próximo ao 
Congresso Nacional 
(61) 2025-3587

   Segunda a sexta, das 9h às 11h 
e das 15h às 17h. Não há visi-
tação guiada, mas é permitido 
acesso ao público.

   Gratuito

Torre de TV
Mirante de 75m de altura e feira de 
artesanato e comidas típicas. 

   Eixo Monumental, Lado Oeste, 
Canteiro Central

   Feira: de terça a domingo, das 
8h às 17h. Mezanino e mirante: 
de terça a domingo, das 8h 
às 20h. Fonte luminosa: de 
segunda-feira a domingo, das 
7h às 9h, das 11h30 às 14h30 e 
das 17h às 22h.

Palácio do Itamaraty

   Esplanada dos Ministérios, Eixo 
Monumental Leste, próximo ao 
Congresso Nacional  
(61) 2030-8051

   Segunda a sexta, das 9h às 17h 
(horários variados); sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 
17h, a cada 1 hora, com inter-
valo das 12h às 13h.

   Gratuito
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Praça do Cruzeiro
O marco fundamental de Brasília, 
o primeiro e mais belo pôr-do-sol 
da capital. 

   Eixo Monumental, Lado Oeste

   Diariamente, 24h.

   Gratuito

Memorial dos Povos Indígenas

   Praça do Buriti 
Eixo Monumental, Lado Oeste  
(61) 3344-1154 / 3342-1156

   Terça a sexta, das 9h às 17h; 
sábado e domingo, das 10h 
às 17h.

    Gratuito

Catetinho

   BR 040, Km 0 - Próximo ao 
Trevo do Gama  
(61) 3338-8803

   Terça a domingo, das 9h às 17h.

    Gratuito

Ponte JK

   Setor de Clubes Sul - QL 24/26 
do Lago Sul.

   Diariamente, em qualquer 
horário.

  Gratuito

Caixa Econômica Federal
Torre cilíndrica em frente ao Banco 
Central. Nas proximidades, o Centro 
Cultural da Caixa merece uma visita.  

   Setor Bancário Sul, Quadra A 
(61) 3206-9000

   Todos os dias, das 8h às 20h. 
O Centro Cultural estará fecha-
do para reforma no período.

  Gratuito

Banco Central do Brasil
Visitação do Museu de Valores do 
Banco Central do Brasil.

   Setor Bancário Sul, Quadra 3 
(61) 3414-2093

   Terça à sexta, das 10h às 18h. 

   Gratuito
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Ermida Dom Bosco
Mirante à beira do Lago Paranoá.

   Estrada Parque Dom Bosco, 
próximo à QI29 do Lago Sul 
(61) 3367-4505 / 2000

   Diariamente, das 6h ás 22h.

   Gratuito

Igrejinha Nossa Senhora de 
Fátima

   Entrequadras 307/308 Sul  
(61) 3242-0149

   Segunda a sexta, das 8h30 às 
19h; sábados, das 8h às 12h e 
das 14h às 19h. Missas:  terça 
a sábado, às 6h30 e 18h30; 
domingos às 7h, 9h, 11h, 18h 
e 19h30.

   Gratuito

Quartel General do Exército

   Setor Militar Urbano 
(61) 3415-5151

   Visitação agendada: segunda 
a sexta, das 9h às 17h. A 
visitação externa ao complexo 
arquitetônico é livre.

   Gratuito

Santuário Dom Bosco

   SGAS, Quadra 702, Módulo A,  
Asa Sul (61) 3323-5562

    Diariamente, das 7h às 20h. 
Missas: segunda a sábado, às 
7h e 18h; domingos às 8h, 11h, 
18h e 19h30.

   Gratuito

Templo Ecumênico da LBV

   SGAS 915 Sul, lotes 75/76.

   Diariamente, das 8h às 17h 
aberta a visitação. A pirâmide 
está aberta 24h.

   Gratuito

Pontão do Lago Sul
Orla à beira do Lago Paranoá com 
restaurantes e bares.

   SHIS QL 10 Lotes 1/33, Lago Sul 
(61) 3364-0580  
http://www.pontaodolagosul.com.br 

   Domingo e segunda, das 7h às 
0h; terça a quinta, das 7h às 1h; 
sexta e sábado, das 7h às 2h.

  Gratuito
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Ônibus

Pegar ônibus na capital federal pode-
ria ser mais glamoroso, mas o transpor-
te público ainda engatinha em Brasília.  
Em alguns pontos a espera é de 15 a 20 
minutos na semana, podendo passar a 40 
minutos nos finais de semana. No caso de 
ser uma linha mais freqüente, como Espla-
nada, a espera é menor. Por isso, prepare 
a paciência, respire fundo e faça sinal para 
ele parar!

As tarifas dos ônibus do DF variam entre 
R$1,50 e R$3,00.

Na Rodoviária do Plano Piloto é possível 
pegar ônibus para as demais Regiões Ad-
ministrativas do DF (ao todo são 30), além 
do metrô.

Na Esplanada dos Ministérios, o melhor é 
pegar os ônibus das linhas 108, 115, 962, 
104 e 953.2, que desembarcam na Rodo-
viária do Plano Piloto e fazem apenas esse 
trajeto (Rodoviária – Esplanada). 

Existem micro-ônibus vermelho e branco 
que fazem todo o trajeto Plano Piloto: Asa 
Sul, Asa Norte, L2, W3, Eixo Monumental 
e Esplanada. 

Metrô 

O metrô de Brasília não vai muito longe: 
percorre apenas a Asa Sul e algumas Re-
giões Administrativas, como Guará, Tagua-
tinga, Águas Claras, Samambaia e Ceilân-
dia. No entanto, é a opção mais rápida, 
especialmente para evitar as horas de pico 
e fugir do engarrafamento, entre as 7h e 
9h e entre as 18h e 19h. A passagem custa 
R$3,00 na semana e R$2,00 nos finais-de-
-semana e feriados.

Horário de Funcionamento das Estações:
Das 6h às 23h30, de segunda à sábado e 
das 7h às 19h, domingos e feriados.

Intervalos entre trens: A operação do 
METRÔ-DF obedece a intervalos regulares 
entre os trens, que variam de 3min30s a 
22min30s, dependendo da estação, do dia  
e do horário.

Transporte Público



Brasília tem uma rede satisfatória de táxis: há muitos pontos espalhados pela cidade. 
Geralmente, em cada quadra residencial há um ponto, também em áreas mais movimen-
tadas (shoppings) ou áreas centrais, como no Congresso Nacional ou Supremo Tribunal 
Federal. Também há muitas companhias que prestam serviços dia e noite.

Em muitos casos, se houver mais de três pessoas, vale a pena dividir um táxi.  
Mas também há outras opções, como os ônibus, o metrô e as caronas.

Bandeira 1 ou Bandeira 2?

Em Brasília, qualquer trecho com origem 
ou destino ao aeroporto é sempre ban-
deira 2, a qualquer horário. A Lei Distrital 
nº 4.056/2007 autoriza essa cobrança. 
Também se cobra Bandeira 2 em corridas 
feitas:

   Das 20h às 6h, de segunda a sexta-feira;
   Durante as vinte e quatro horas dos sá-

bados, domingos e feriados;
   Em vias não pavimentadas;
   Em áreas onde houver placas de sinaliza-

ção própria indicativa;
   Quando houver mais de três passageiros, 

não contados os menores de sete anos.

Com pressa

Algumas companhias usam o preço normal 
de tarifa – não oferecem descontos – e que 
chegam bem rapidinho:

Coopertáxi: (61) 3344-1000
Brasília Rádio Táxi: (61) 3344-1000 
Rádio Táxi Shalom: (61) 3321-8181
Rádio Táxi Coobrás: (61) 3224-1000

Descontos

Há as companhias chamadas “3030”, que 
oferecem 20% de desconto no preço mar-
cado no taxímetro (o preço normal da tarifa 
se inicia com R$4,51 e aumenta R$2,45 por 
km rodado, em Bandeira 1, e R$3,12, em 
Bandeira 2). Atenção: o desconto só vale se 
o pedido do táxi for feito por telefone, via 
central (não vale para as corridas em que 
você pega o táxi diretamente na rua, ou o 
chama pelo rádio de outro taxista). Os tele-
fones são os seguintes: 

Cooperativa Unitáxi: (61) 3325-3030 
Rádio Táxi Alvorada: (61) 3321-3030
Rádio Táxi Brasília: (61) 3323-3030

O ponto forte destas companhias é o des-
conto, mas há pontos fracos: os táxis geral-
mente são mais velhos e, geralmente, eles 
demoram mais de 15 minutos para chegar 
ao local da chamada.

Táxis



Dúvidas e informações

SAJ - Centro de Estudos  
Jurídicos da Presidência 
(61) 3411-2937

Bárbara Moreira: (61) 8116-9787
Bruna Martins: (61) 9252-6512 
Fernanda Saldanha: (61) 8125-7528
Mariana Silva: (61) 9594-2121 

SAL - Gabinete
(61) 2025-3114 / 3254
Maria Eduarda: (61) 8487-7077
Paula Lacerda: (61) 9288-3877
Ivan Cândido: (11) 98101-1290
Sabrina Durigon: (61) 8161-7372


