
 

Diálogos com o maior sistema de Justiça da Terra 

 

1. JUSTIFICAÇÃO 

O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do planeta em termos de volume 

de processos, demandas e recursos humanos. É importante conhecer esse tribunal 

estadual, com o qual xs alunxs e agressxs irão se defrontar em algum momento e que por 

si só é tribunal que é um sistema: engloba demandas da justiça federal (é como se fosse 

um tribunal dentro de outro tribunal), conta com um orçamento de aproximadamente 20 

bilhões de reais, 3.000 magistrados e dezenas de milhares de funcionários, atua em amplo 

espectro de temas nas áreas cíveis, criminal, família, violência doméstica, conciliação, 

justiça restaurativa, Tribunal do Júri, varas de juizado especial cível e criminal, de 

Fazenda Pública, infância e juventude, além de empregar mecanismos de distribuição de 

justiça em níveis de elevada estrutura, como o sistema eSAJ e juizados itinerantes.  

O contato com juízes e desembargadores permitirá aos alunos da disciplina Laboratório 

uma formação ímpar que acrescentará à formação da ideia de justiça. 

 

OBJETO 

Compreender que tipo de justiça o Brasil escolheu e deseja, bem como se esse modelo 

consegue conciliar volume de serviço, prestação jurisdicional rápida e qualificada. 

 

METODOLOGIA 

Os alunos assistirão a uma exposição em forma de entrevista feitas pelo professor com  

juízes e desembargadores experientes em suas respectivas áreas de atuação, além de uma 

magistrada em início de carreira egressa da FDRP/USP. 

Esses profissionais falarão suas realidades e trajetórias, estudos e casos emblemáticos, 

durante aproximadamente uma hora. 

Em seguida os alunxs poderão indagar aos magistrados, livremente. 

Ao final de cada encontro, será proposto um problema respectivo ao conteúdo daquela 

data. 

Durante o semestre, à medida que os encontros forem transcorrendo, os alunos 

construirão um Wiki, com o tema “Aplicar a justiça e administrar a justiça”. 

O Laboratório privilegia o contato com a prática forense, para que o aluno possa ter boa 

visão da diferença que existe entre o ideal e a realidade do maior sistema de justiça do 

mundo. 

 

 



 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Jurisdição e competência. Administração da justiça. Distribuição da justiça. Justiça. 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

1- Aprender sobre o funcionamento sistema de justiça estadual que é o maior do mundo. 

2- Compreender a relação entre fazer justiça e administrar justiça. 

3- Desenvolver argumentação interdisciplinar. 

4- Práticas em grupos de trabalho e cooperação. 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO 

Presença: os (as) alunos(as) formação grupos e responderão às perguntas ou resolverão 

os problemas com base no que lhes foi exposto e nas conversas com o(a) expositor(a). 

As perguntas e problemas atividades a serem realizadas na plataforma Moodle. 

O resultado do Wiki servirá de avaliação. 

 

PLANOS DE ATIVIDADES 

 

AGOSTO 

19/8: aula – prof. Cláudio do Prado Amaral – exposição sobre as atividades a serem 

desenvolvidas. 

26/8:  RODOLFO CESAR MILANO - juiz de direito titular II 43ª Vara Cível - Capital 

 

SETEMBRO 

02/9: JOSÉ FERNANDO SEIFARTH DE FREITAS – Juiz da 1ª vara de família e 

sucessões de piracicaba. 

16/9: HÉLIO NARVAEZ - juiz de direito titular II 8ª Vara Criminal - Capital   

23/9: LUIZ MANOEL FONSECA PIRES - juiz de direito titular I 3ª Vara da Fazenda 

Pública - Capital 

30/9: IVANA DAVID - Desembargadora da seção de direito criminal. 

 



 

OUTUBRO 

7/10: CAMILA DE JESUS MELLO GONÇALVES – juíza de direito - Vara da Região 

Norte de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Capital. 

14/10: MARCELO LOPES THEODOSIO - desembargador da seção de direito público. 

21/10: PAULO ROBERTO FADIGAS CESAR – juiz de direito Vara da Infância e da 

Juventude do Foro Regional VI. 

 

 

NOVEMBRO 

4/11: OSMAR MARCELLO JUNIOR – juiz de direito - Vara do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de São João da Boa Vista 

11/11: JÉSSICA PEDRO – juíza substituta. 

18/11: ADILSON PAUKOSKI SIMONI - juiz de direito 5ª Vara do Júri - Capital. 

25/11: FAUSTO MARTINS SEABRA - Juiz assessor da CGJ  

 

DEZEMBRO 

2/12: JOÃO BAPTISTA GALHARDO – juiz assessor da presidência do TJSP  

16/12: Avaliação final do Wiki. 

 

 


