
PUCPR oferta atendimento jurídico gratuito à comunidade 

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade envolve as áreas criminal e família, além de 
contar com uma unidade do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Paraná 

Fundado há mais de 35 anos, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do curso de Direito do 
câmpus de Curitiba da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) oferta 
atendimento jurídico gratuito à comunidade nas áreas de Direito de Família e de Direito 
Criminal. A PUCPR também foi a primeira universidade paranaense a abrigar, desde 2018, 
uma unidade do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR). A 
partir do próximo dia 16, os serviços funcionarão em uma nova sede.  

O novo espaço do NPJ da PUCPR e do Juizado Especial PUC/Cajuru está instalado no Bloco 
05 do câmpus de Curitiba da Universidade (Rua Imaculada Conceição, 1155 – bairro 
Prado Velho), junto à Escola de Direito da instituição, para ampliar e ofertar um 
atendimento ainda melhor à comunidade, aproximando as atividades do espaço 
acadêmico. 

O NPJ da PUCPR realiza atendimento social e jurídico nas áreas criminal e de família, para 
processos cujo foro de competência seja Curitiba, atendendo exclusivamente pessoas 
que não tenham condições financeiras de arcar com os custos judiciais. Para tanto, é 
preciso realizar uma entrevista prévia com a área de Assistência Social do NPJ, que fará 
as orientações necessárias e o levantamento de dados para a análise socioeconômica, 
visando garantir o atendimento dentro dos critérios da Justiça Gratuita. 

“No NPJ, os estudantes de Direito são colocados em contato com processos e assistidos 
reais com o objetivo de antecipar as situações que vai enfrentar durante a sua trajetória 
profissional. Trata-se de uma benéfica via de mão dupla: os acadêmicos ganham 
experiência e os cidadãos conseguem acessar a Justiça mesmo se não tiverem condições 
econômicas para tal”, afirma o professor Thiago Kaspchak, coordenador do Núcleo de Prática 
Jurídica do curso de Direito da PUCPR.  

O Núcleo de Prática Jurídica da PUCPR também conta com diversos convênios junto a 
órgãos públicos e privados, que possibilitam aos estudantes experimentar o dia a dia das 
principais carreiras jurídicas, ter contato com profissionais das mais variadas áreas e 
aumentar seu networking. 

Juizado Especial PUC/Cajuru – Em 2018, foi inaugurado, a partir de convênio com o TJPR, 
o Juizado Especial PUCPR-Cajuru, primeira unidade do gênero vinculada a uma 
universidade no Paraná. Voltado ao atendimento de moradores dos bairros Cajuru, 
Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim Botânico, Jardim das Américas, Prado Velho e 
Uberaba, cabe ao juizado da PUCPR analisar os feitos da competência dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, excluídas as matérias atendidas por unidades especializadas, 
como Fazenda Pública, telefonia, bancário e acidentes de trânsito.  



O Juizado Especial PUCPR-Cajuru pode processar e julgar causas cíveis envolvendo até 40 
salários-mínimos e criminais decorrentes de infrações de menor potencial ofensivo. 

 

Serviço: 
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da PUCPR 
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 22h15 
Telefone: (41) 3271-1957 
Novo endereço: Rua Imaculada Conceição, 1155 – bairro Prado Velho - Bloco 05 da PUCPR 
Site: https://www.pucpr.br/escola-de-direito/nucleo-de-pratica-juridica/  


