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Nome da Disciplina: 
 

Prática Jurídica das Advocacias de Finalidade Pública e da Advocacia Popular 

 
Núcleo de Prática Jurídica I (NPJ I) - 1º semestre/2020 

 

Profa.  Me. Celeste Maria Gama Melão 

 

 
 

2 (duas) TURMAS, às segundas-feiras 

MATUTINO -  07:30h às 10h (disciplinas de 03 créditos) 

NOTURNO - 18:50h às 21:20h (disciplinas de 03 créditos) 

 

 

 

Ementa da Disciplina – A disciplina pretende desenvolver um conhecimento prático sobre as 

estratégias jurídicas da Advocacia Popular e das Advocacias de Finalidade Pública com base 

na análise de casos reais e paradigmáticos, provindos de acervos como o do Escritório Modelo 

Dom Paulo Evaristo Arns, o da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e de outras 

instituições afins. 

O curso objetiva preparar o aluno para a redação e desenvolvimento de peças jurídicas e 

judiciais eficazes e éticas, bem como para a performance advocatícia em várias dimensões, 

com foco em temas de demandas sociais atuais, ao mesmo tempo em que o aproximará da 

realidade contumaz de extrema desigualdade social e o sensibilizará para o papel estratégico 

do profissional jurídico em relação à efetividade do direito. 

 

 
PROGRAMA:  
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• Análise de peças iniciais e manifestações processuais diversas de casos reais 

visando entender a função social do Direito; 

• Análise de cases, de processos judiciais e elaboração de peças processuais de 

Tutela Coletiva e Individual, visando conhecer as estratégias de diagnóstico jurídico 

social diferenciadas que são aplicadas na Advocacia Popular e pela Defensoria Pública, 

bem como a compreensão da importância da atuação interdisciplinar e 

multiprofissional e da atuação em âmbitos da tutela internacional, como formas 

estratégicas de instrumentalização da defesa ampla dos direitos fundamentais e do 

acesso à justiça; 

• Realização negociação simulada na qual o aluno assume o papel de Defensor 
Público e de Advogado Popular, visando prepará-lo para atuar em situações 

extrajudiciais de defesa junto ao Poder Público (especialmente o Poder Executivo), 

essenciais à tutela ampla do direito da população vulnerável social e economicamente, 

realizada na área da Assessoria Jurídica Popular; 

• Apresentação de uma Defesa Oral, visando aproximar o aluno das técnicas de 

oralidade da defesa do direito; 

• Desenvolvimento de técnicas jurídicas para além da intervenção processual, 

para visualizar o trabalhando em rede, construir uma network focada na Assessoria 

Jurídica Popular, verificar formas de troca e parceria com os poderes instituídos e com 

os diversos setores de ação social. 

• Construção de diagnósticos sobre Políticas Públicas relacionadas à violência 

doméstica, à proteção da criança e do adolescente, à maturidade e ao Direito à Cidade 

Sustentável, a partir dos casos concretos estudados, com o objetivo de ampliar o 

espectro de ação do futuro profissional e prepará-lo para uma atuação múltipla na 

operação do direito. 


