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O aprendizado das Ciências Jurídicas é muito mais do 
que o estudo e a compreensão das leis que regem a 
sociedade.
A Faculdade de Direito da FAAP, na expectativa de promo-
ver a aproximação de seus alunos à realidade dos ope-
radores das normas jurídicas, constrói, constantemente, 
atividades extracurriculares, sedimentando o conteúdo 
ministrado em sala de aula.
Em torno disso, sob a orien-
tação e acompanhamento da 
profa. Náila Nucci, os alunos 
do terceiro semestre da gra-
duação em Direito visitaram o 
Palácio da Justiça, no centro 
de São Paulo, no dia 3 de 
abril de 2012. O Palácio é 
sede do Tribunal de Justiça 
(TJ) do Estado de São Paulo, 
onde são julgados recursos e 
medidas judiciais de todas as 
comarcas do Estado. Trata-se 
de uma construção histórica, 
cujo início data de 1920, tendo 
sido inaugurado em 1942 e 
tombado pelo CONDEPHAAT 
(Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico) em razão 
de seu valor arquitetônico.
Os alunos foram recepcionados 
pelos encarregados do cerimo-
nial do TJ, que organizaram toda 
a visitação e o acesso dos estu-

dantes às Câmaras, onde acompanharam julgamentos.
O desembargador Gilberto Passos de Freitas, ex-correge-
dor geral de Justiça, proferiu uma palestra, na qual abor-
dou aspectos da organização judiciária e a importância 
do trabalho ali desenvolvido, assegurando a possibilidade 
dos cidadãos terem a prestação jurisdicional revisada, 
em sede de órgão colegiado.  

Faculdade de Direito no 
Palácio da Justiça 
em São Paulo

Os alunos do terceiro semestre no Plenário do Tribunal do Júri ouvem as palestras proferidas pelas autoridades.



Após a exposição do desembargador, 
seguiu-se uma calorosa homenagem aos 
presentes, nos poemas declamados pelo 
singular poeta Paulo Bonfim, assessor de 
presidência do TJ.  Entusiasmado com 
a presença dos jovens, o sábio poeta 
agregou aos conceitos jurídicos a cultura 
e o humanismo, aspectos essenciais à 
formação do profissional do Direito.
O encerramento da visita deu-se no salão 
nobre do Tribunal do Júri, com a palestra 
do presidente do Tribunal de Justiça, de-

sembargador Ivan Sartori, que 
esclareceu aspectos técnicos 
relativos ao trabalho realizado 
pelo Tribunal e discorreu sobre 
a carreira de magistrado.
No final da tarde, com o tér-
mino da visita, os alunos, que 
também recebiam orientações 
da profa. Ana Paula Patiño, que 
esteve presente durante toda a 
atividade, demonstravam grande 
entusiasmo frente à vivência que 
experimentaram.
A atividade foi aproveitada para a 
elaboração de trabalhos de pes-
quisa e gerou para cada um dos 
participantes uma certificação 
a ser incluída em seu currículo.
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As alunas Gabriela Nicory, Manuela Blanco, 
Bruna Sehn e Giuliana Labate, do terceiro 
semestre A, com a profa. Náila Nucci.

As profas. Náila Nucci e Ana Paula Patiño, que acompanharam os alunos 
na visita ao TJ, com os alunos Rafael Dias, Eduardo Amaral e Otávio Curti.

Os alunos Rafael Dias e Eduardo Amaral com a profa. Náila Nucci, organizadora da atividade.


