
 Visando à preparação do aluno para o exercício profissional, a Faculdade de 

Direito da PUC/SP disponibiliza a disciplina do Núcleo de Prática Jurídica, onde o 

acadêmico completará a carga horária exigida pelo curso. 

Nesta disciplina do Núcleo de Prática Jurídica, o aluno será motivado por meio da prática 

real forense a acompanhar as situações enfrentadas no dia-a-dia do Advogado, do 

Promotor de Justiça e do Juiz que o desafiam à proposição de soluções e à redação dos 

documentos (petições) adequados a cada caso concreto. Conforme possibilidade o 

aluno participará também de visitas monitoras à delegacias de polícias, audiências em 

juízo criminal e até mesmo júris reais fazendo com que tenha a vivência e adquira 

experiência nas lides do mundo real forense na área do direito penal. 

Para tanto disponibiliza para a escolha dos acadêmicos a seguinte ementa para o Curso 

de Estágio Profissional – Direito – Departamento III – Penal/Processo Penal e Medicina 

Legal da PUC/SP. 

 

Crimes da Lei Maria da Penha/Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher – Os crimes da Lei Maria da Penha/Violência Doméstica contra a mulher, 

embora sejam de menor potencial ofensivo são, em regra, de competência da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Possuem um rito 

procedimental próprio que se desenvolve junto ao Foro Regional do Butantã. O Aluno 

será motivado a, num caso real, dar orientação tanto para o autor como para a vítima 

(assistidos), acompanhando-os durante o processo judicial onde não se aplica os 

institutos de despenalizadores, tais como: a transação penal e a suspensão condicional 

do processo. Para tanto o aluno participará das audiências perante a Vara da Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher do Fórum Regional do Butantã e de todo o 

acompanhamento processual (andamento forense) até decisão do Juízo, onde 

desempenhará as funções junto ao Professor – Advogado – Orientador, dentro do 

processo que será apresentado aos alunos sempre em caso real já aforado e em 

andamento. Para esta atividade o aluno contará com o apoio do Professor – Advogado 

– orientador que milita junto ao Fórum Regional do Butantã - Atividade está autorizada 

pela MM. Juíza de Direito Titular da Vara da Violência Doméstica contra a Mulher. 
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