
LISTA DE NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

FAE – Curitiba e Colombo

O agendamento de atendimento é feito por telefone.
Atendimentos de Segunda a Sexta, no começo da tarde com horário marcado, 
entre 13:30 e 14:30.
Telefone: 2105-4845
E-mail: cleverta.franca@bomjesus.br
Endereço: Rua 24 de maio, 135, Centro. Ao lado do Colégio Bom Jesus.
Observações: Atende civil, família e trabalhista. Atende curatela.

FAE – São José dos Pinhais

O agendamento de atendimento é feito por telefone.
Tem como requisito a comprovação de renda de até três salários-mínimos.
Telefone: 2117-9808
Atendimentos de Segunda a Sexta, das 09:00 às 11:50 e das 13:05 às 18:00
E-mail para contato: npj.faesaojosedospinhais@fae.edu
Avenida Rui Barbosa, nº 9443, Aristocrata.
Observações: Atende civil, família e trabalhista. Atende curatela.

UNIVERSIDADE DOM BOSCO

Atendimentos agendados por telefone de Segunda a Sexta 07:00 – 12:00 e 13:00 –
21:00.
Telefone: 3213-5235
Endereço: Avenida Presidente Wenceslau Braz, 1172, Guaíra.
Observações:  Não  estão  trabalhando  com  processos  na  área  civil  (apenas
família), nem trabalhista, atendendo apenas criminal. Previsão para semestre que
vem apenas das demais matérias. Atendimento a bairros no entorno.

PUC

Telefone: (41) 3271-1957
Pessoalmente: 2ª a 6ª feira, das 07h30 às 12h e das 13h30 às 22h15
Endereço: Rua Iapó, 1111 – Prado Velho – Curitiba/PR 
Observações: Preferível o agendamento por telefone antes de comparecer ao NPJ.
Atende questões de família, sem atender curatela.
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UNIVERSIDADE POSITIVO

1. Sede do NPJ Evandro Lins e Silva

Endereço: Universidade Positivo – Campus Ecoville: Rua Professor Pedro Viriato
Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba
Demandas atendidas: ações que tramitam no Fórum Descentralizado da Cidade
Industrial,  cuja  competência  abrange  os  seguintes  bairros:  Cidade  Industrial,
Riviera,  Augusta e São Miguel,  conforme competência definida pela Resolução
50/2012,  do Tribunal  de  Justiça  do  Paraná.  Tratando-se de ação  criminal,  o
atendimento ocorrerá para moradores de qualquer bairro da cidade, e ações em
trâmite em todos os fóruns criminais.
Requisitos:  a)  Demandas  em  trâmite  no  Fórum  Descentralizado  da  Cidade
Industrial;  b)  rendimento  de  no  máximo  3  salários-mínimos,  para  que  seja
assegurada  a  assistência  judiciária  gratuita  e  c)  ações  cíveis,  de  família  ou
criminais, não havendo atendimento de ações trabalhistas ou ações dos Juizados
Especiais Cíveis.
Procedimento: para ser atendido, o interessado deverá dirigir-se à secretaria do
Núcleo  de  Prática  Jurídica,  ou  entrar  em  contato  pelo  telefone  3317-3232
(recomenda-se o comparecimento presencial), fornecendo seus dados. Em alguns
dias, receberá um retorno com o agendamento de um horário. O atendimento
será realizado por alunos do curso de Direito, com supervisão de um advogado.

2. Posto Avançado dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda
Pública
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2826, Água Verde
Demandas  atendidas:  ações  que  tramitem  nos  Juizados  Especiais  Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública. O Juizado Especial Cível tem competência para
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, ou
seja, as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo; a ação
de despejo para uso próprio; as ações possessórias sobre bens imóveis de valor
não superior a quarenta vezes o salário-mínimo.
Requisitos:  o atendimento será realizado apenas para aqueles casos em que a
parte puder atuar sem o patrocínio de advogado, ou seja, causas de valor não
superior a 20 salários-mínimos.
Procedimento:  para  ser  atendido,  o  interessado  deverá  dirigir-se  ao  Posto
Avançado localizado nos Juizados Especiais Cíveis, retirando uma senha, das 12
h às 19 h. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, sendo realizados por
alunos do curso de Direito, com supervisão de um advogado.



3. Posto Avançado dos Juizados Especiais Federais
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 532, 1º andar, Centro
Demandas atendidas:  ações que tramitem nos Juizados Especiais Federais, ou
seja, causas de competência da Justiça Federal, com valor de até 60 salários-
mínimos.
Requisitos: renda inferior a R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).
Procedimento:  para ser atendido, o interessado deverá dirigir-se pessoalmente
ao Setor de Apoio dos Juizados Especiais Federais, no endereço acima, para fazer
um agendamento, no horário das 8 h às 15 h. Os atendimentos são realizados
por alunos do curso de Direito, com supervisão de um advogado.

Telefone: 3317-3232
E-mail: administrativonpj@up.edu.br
Coordenação: Profa. Thaís A. Paschoal Lunardi - thais.lunardi@up.edu.br

UNICURITIBA

Telefone: 3213-8820
E-mail: npj.secretarias@unicuritiba.edu.br/lucineia.tureck@aena.br 
Endereço do NPJ: Rua Desembargador Westphalen, nº 2005 Rebouças.
Atendimento: Realizam triagem no período das 8:30 às 14:30,  agendada por
telefone. Após, lista de espera de cinco meses para medidas judiciais.
Critérios da triagem: Bairro de residência (não atendemos região metropolitana,
CIC, Santa Felicidade e bairros próximos) ou a empresa onde o cliente trabalhou
for em Curitiba e renda até 3 salários-mínimos.
Observações: Não estão fazendo civil no momento, sem previsão de volta, quem
sabe no meio do ano. Trabalhista e criminal.

Informações atualizadas em 05/04/2019.
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