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RESUMO 
 

A universidade, além de centro de produção de conhecimento, deve 
assumir sua responsabil idade social, atuando no atendimento das 
demandas essenciais da sociedade, visando diminuir desigualdades, 
promovendo a cidadania. Entretanto, o desenvolvimento humano, social 
e mesmo econômico de uma região dif ici lmente acontecerá de forma 
plena quando existir um ambiente de confl i tos não resolvidos, pela 
impossibil idade de acesso à justiça que, apesar de ser um direito 
constitucionalmente assegurado, percebe-se uma deficiência na sua 
concretização.  Assim, mostram-se importantes as polít icas de 
iniciativa das universidades que promovam o restabelecimento da paz 
social, através de assistência jurídica e demais meios alternativos de 
resolução de confl i tos. Tais polít icas podem ser implementadas por 
meio das atividades dos cursos de Direito, nas quais se incluem o 
estágio curricular, visando promover o acesso do cidadão à justiça, não 
só através de processos judiciais, mas principalmente através da 
concil iação, numa tentativa de mudança do paradigma da cultura do 
l i t ígio pela cultura da concil iação.  O trabalho consistiu em observar o 
acesso à justiça que acontece não só através de um processo l it igioso, 
mas também por meio da concil iação, sendo este um meio rápido, 
gratuito, educativo e emancipador das partes envolvidas. Objetivou 
ainda refletir sobre as atividades de estágio de prática jurídica 
desenvolvidas no Escritório Escola Jurídico Social da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (campus  de Passos), nas dimensões que 
envolvem responsabil idade social universitária, desenvolvimento social, 
acesso à justiça, mudança de paradigmas culturais (do l i t ígio para a 
concil iação) e a formação do educando.  O trabalho se insere na l inha 
de pesquisa Desenvolvimento Social e Polít icas Públicas, do Programa 
de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Como resultados verif icou-
se  que o escritório pesquisado, através da articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão,  está efetivamente atuando no atendimento das demandas sociais na área 
de acesso à justiça da comunidade e está promovendo a cidadania. Verificou-se 
também  que o discente torna-se mais humanizado e aberto às novas formas de 
pensar o acesso à justiça, afastando-se do ensino jurídico dogmático,  positivista e 
apegado ao litígio.  Outro aspecto importante verificado foi  o enriquecimento do 
ensino prático, devido à interdisciplinaridade que o curso de Direito busca com o 
curso de Serviço Social. Ficou claro, por fim, que a Universidade objeto de estudo, 
através de suas ações na área de acesso à justiça, está cumprindo com sua 
responsabilidade social, trazendo contribuição para o desenvolvimento humano: 
social, cultural e econômico. A metodologia uti l izada incluiu pesquisa 
bibliográfica, documental e observação participante. O referencial 
teórico desenvolvido baseou-se principalmente no pensamento, entre 
outros, de Cristóvam Buarque, Celso Furtado, Boaventura de Souza 
Santos, Hannah Arendt, Amartya Sen, Paulo Freire, Mauro Cappelletti e  Bryant 
Garth, Roberto Armando Ramos Aguiar, Vera Maria Candau e Horácio Wanderley 
Rodrigues. 
 
Palavras-chave: Educação universitária. Responsabilidade social. 
Desenvolvimento. Acesso à justiça. Mudança de paradigmas. 



ABSTRACT 
 

The university, besides being a center for the production of knowledge, must assume 
its social responsibility, acting in meeting the essential demands of society, seeking 
to decrease inequalities, promoting citizenship. However, the human, social and even 
the economic development of a region will be hardly fully achieved when there is a 
conflictive environment, caused by the impossibility of the access to justice that, 
despite of being a constitutionally assured right, a deficiency in its concretization is 
noticed. Therefore, the university’s politics which seek to reestablish the social 
peace, through the juridical assistance and other alternative ways for conflicts 
resolution are presented as of great importance. Those politics can be implemented 
through the activities of the course of Law, in which is included the curricular 
internship, seeking to promote the citizen access to justice, not only though judicial 
processes, but mainly through conciliation, in an attempt to change the paradigm of 
the culture of litigation in benefit of the culture of conciliation. This paperwork 
consisted in the observation of the access to justice that occur  not only though a 
litigant process, but also through conciliation, this last one being a fast, free, 
educational and emancipator way for the subjects involved. It also sought to reflect 
about the activities of the juridical practice internship developed at the Social-Juridical 
School Office of the Minas Gerais State University (campus in Passos), in the 
dimensions that involve university social responsibility, social development, access to 
justice, change of cultural paradigms (from litigation to conciliation) and the formation 
of the student. This paperwork is inserted in the Social Development and Public 
Politics line of research, of the Master’s Program in Regional Development. Like 
results it has been found than office researched, through the articulation among 
teaching, search and extension, it is factually acting in the treatment of the social 
demands in the area of access to community's justice and it is promoting the 
citizenship. It has been found also than the student becomes more humanized and 
open the new forms of the think the access to justice, away from of the education law 
dogmatic, positivistic and attached on litigation. Other important aspect checked it 
has been the teaching's enrichment pratical, due to interdisciplinarity that the Direct's 
course quest with the social work's course. stayed clear, for finish, that the 
University,  study's object through of it action in the area of access the justice, it is 
done with your social responsability, bringing contribution to developed human: 
social, cultural and economic. The methodology used also included bibliographical 
and documental research and participative observation. The theoretical reference 
developed was mainly based in the understanding, among others, of Celso Furtado, 
Boaventura de Souza Santos, Hannah Arendt,  Amartya Sen, Paulo Freire, Mauro 
Cappelletti e  Bryant Garth, Roberto Armando Ramos Aguiar, Vera Maria Candau 
and Horácio Wanderley Rodrigues. 
 
Keywords: university education; social responsibility; development; access to 
justice; paradigms change. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O tema da pesquisa envolve as inter-relações entre responsabilidade 

social universitária, acesso à justiça e o desenvolvimento social. 

A pesquisa procura verificar as atividades de estágio desenvolvidas no 

Escritório Escola Jurídico Social “Desembargador Ranulfo de Melo Freire” da 

Universidade de Minas Gerais (UEMG), campus de Passos1, nas dimensões que 

envolvem responsabilidade social universitária, formação do educando, 

emancipação da comunidade envolvida e principalmente suas consequências para o 

desenvolvimento social. 

Discute também a dimensão do papel da universidade dentro de uma 

sociedade competitiva, conflituosa e carente de meios suficientes e eficazes de 

acesso à justiça.  Igualmente discute a possibilidade desenvolvimento social 

satisfatório num ambiente onde os conflitos se avolumam por carência de políticas 

públicas adequadas e consequentes reflexos acadêmicos e comunitários, com 

demandas que as universidades, na área de acesso a justiça, podem atender.  

Considera-se que, além de centro de produção de conhecimento, a 

universidade também precisa assumir sua responsabilidade social, instituída pelo 

artigo 3º, III, da Lei n. 10.861/2004 - Lei do SINAES (BRASIL, 2004), que prevê o 

compromisso que as instituições de ensino devem ter com a inclusão social, o 

desenvolvimento econômico e social, com a defesa do meio ambiente e a 

preservação da produção artística e do patrimônio e memória cultural. 

Assim, chega-se à reflexão de que a universidade também deve atuar 

no atendimento das demandas essenciais da sociedade, visando diminuir 

desigualdades, promovendo cidadania.  

Ressalte-se que uma das demandas básicas e urgentes da sociedade 

é o acesso à justiça, entendido esse não só como o acesso do cidadão aos 

tribunais, mas principalmente à informação dos seus direitos e mecanismos 

alternativos que possam promover a desejável pacificação social, de forma rápida, 

satisfatória e gratuita. 

Realmente, o desenvolvimento humano, social e mesmo econômico de 

uma região dificilmente acontecerá de forma plena quando existir um ambiente de 

                                                 
1 Ora em diante denominado pela expressão abreviada Escritório Escola. 
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conflitos não resolvidos, o que gera a explosão de violência urbana e rural que 

assola o país. 

A motivação para o desenvolvimento da pesquisa se deu por três 

razões: a atuação da autora como professora de prática jurídica cível do Núcleo de 

Prática Jurídica do Curso de Direito da FESP-UEMG e como conciliadora do Juizado 

de Conciliação, instalado no Escritório Escola; a escassez de trabalhos científicos 

que contemplam esse tema, fazendo-se útil uma investigação mais profunda e, por 

fim, a necessidade de socialização dos resultados obtidos. 

O objetivo geral da pesquisa é verificar o estágio oferecido pelo 

Escritório Escola, no sentido de cumprir a responsabilidade social universitária na 

área do acesso à justiça e meios alternativos de solução de conflitos, e no sentido 

de contribuição para o desenvolvimento social. 

O referencial teórico desenvolvido baseou-se no pensamento, entre 

outros, de Cristóvam Buarque, Celso Furtado, Boaventura de Souza Santos, Hannah 

Arendt, Amartya Sen, Paulo Freire, Roberto Armando Ramos Aguiar, Vera Maria 

Candau e  Horácio Wanderley Rodrigues. 

No primeiro capítulo, trata-se do acesso à justiça e o desenvolvimento 

social, trazendo as principais teorias sobre o acesso à justiça em suas novas 

concepções. São demonstrados os principais obstáculos que a sociedade atual 

experimenta ao tentar exercer o direito ao acesso à Justiça, bem como as visões do 

conflito e as inovadoras formas de pacificação social. Ao final do capítulo, apontam-

se as contribuições do acesso à justiça para o desenvolvimento social. 

No segundo capítulo, aborda-se a responsabilidade social no ensino 

superior, com seu conceito, amplitude e suas inter-relações com o desenvolvimento. 

No capítulo terceiro, intitulado “Ensino Jurídico: formação prática e 

cidadania”, é apresentado um breve panorama do ensino jurídico brasileiro atual e 

seus principais desafios. É destacada, em um subitem, a cidadania como elemento 

essencial da formação prática do discente do curso de direito. 

No último capítulo, desenvolve-se um estudo de caso do Escritório 

Escola, em que se apresentam a metodologia do trabalho e breves históricos: da 

criação e transformações da Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP), da 

criação da Faculdade de Direito de Passos (FADIPA) e da criação do Núcleo de 

Prática Jurídica e Escritório Escola.  Esse último subitem foi desmembrado em 

quatro partes, relativas às atividades desenvolvidas naquele locus: o atendimento 
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sociojurídico; o Juizado de Conciliação, o Programa de Atendimento Itinerante 

Jurídico Social (PAIJUS) e o Fórum Jurídico Social.  

Para a compreensão do tema de estudo, fez-se uma pesquisa 

qualitativa, constituída com base em um delineamento de Estudo de Caso, 

envolvendo inclusive técnicas bibliográficas, documentais e de observação 

participante. 
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1 ACESSO À JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 

1.1 O ACESSO À JUSTIÇA E SUAS NOVAS CONCEPÇÕES 
 

 

Antes de pensarmos nas dimensões de “acesso à justiça” é necessário 

nos determos, ainda que brevemente, no conceito da própria “justiça”, indagação 

que tem levado os estudiosos, de todos os povos e em todos os tempos, a muitas 

reflexões, conforme Torres (2005). 

Trata-se de um conceito delicado e um tanto quanto incerto, porque a 

noção de justiça varia segundo o peso de valores morais, que diferenciam de uma 

época para outra, e de um grupo social para outro.  

Cichocki Neto (2009, p. 52), citando filósofos clássicos, comenta que: 

 
PLATÃO considerou a justiça uma virtude fundamental, pois constitui o 
princípio ordenador das demais virtudes. ARISTÓTELES qualificou-a como 
“virtude total” ou perfeita. SANTO AGOSTINHO afirmou consistir no amor do 
sumo bem e de Deus “ordo amoris”. TOMAZ DE AQUINO “inter omnis 
virtutes morales praecellit”. LIEBNIZ, como a totalidade da perfeição ética.  

 

Amartya Sen nos esclarece que das várias abordagens possíveis sobre 

uma teoria da justiça (utilitarismo, o libertarismo e a justiça rawlsiana) existem 

méritos distintos em cada uma delas, mas que cada uma também sofre limitações 

significativas: 

 
De fato, a verdadeira “essência” de uma teoria de justiça pode, em grande 
medida, ser compreendida a partir de sua base informacional: que 
informações são - ou não são - consideradas diretamente relevantes. O 
utilitarismo clássico, por exemplo, tenta usar as informações sobre as 
felicidades ou prazeres (vistos em uma estrutura comparativa) de diferentes 
pessoas, enquanto o libertarismo requer obediência a certas regras de 
liberdade formal e conduta correta, avaliando a situação por meio de 
informações sobre essa obediência. As duas visões seguem direções 
diferentes, em grande parte governadas pelas informações que consideram 
fundamentais para julgar a justiça ou a aceitabilidade de diferentes cenários 
sociais. A base informacional das teorias normativas em geral, e das teorias 
de justiça em particular, tem importância decisiva, e pode ser o ponto de 
enfoque crucial em muitos debates sobre políticas práticas (...) (SEN, 2000, 
p. 76). 

 

E, ao estudar o conceito de justiça, vários autores chegam à conclusão 

de que é necessária a aplicação de noções de igualdade, o que conduz à cidadania. 
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Nesse sentido, Arendt (1978, p. 381-382), ao analisar a situação jurídica dos 

apátridas e das minorias no período entre a primeira e a segunda guerras mundiais 

(antes do holocausto nazista), afirma que a igualdade política entre as pessoas  

requer o acesso ao espaço público. 

Antes, faz-se necessária uma reflexão sobre o significado de 

igualdade. Hannah Arendt (1989, p. 31), na primeira parte das Origens do 

totalitarismo, ao tratar do antissemitismo e da concessão da igualdade aos judeus 

pelo Estado, demonstra que a igualdade material é uma das mais difíceis 

formulações e, por isso, levantar essa sua mera formalização como um problema 

pode permitir a compreensão adequada dos riscos inerentes à modernidade política. 

Na verdade, Arendt propõe que a igualdade formal, a igualdade perante a lei, gera 

mais problemas, pois esconde contradições profundas. 

Arendt concluiu que a cidadania é o direito a ter direitos: 

 
Só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos (e isto 
significa viver numa estrutura onde se é julgado pelas ações e opiniões) e 
de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada, quando 
surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não 
podiam recuperá-los devido à nova situação política global. O problema é 
que essa calamidade surgiu não de alguma falta de civilização, atraso ou 
simples tirania, mas, pelo contrário, que é irreparável porque já não há 
qualquer lugar “incivilizado” na Terra, pois, queiramos ou não, já 
começamos realmente a viver num Mundo Único. Só com a humanidade 
completamente organizada, a perda do lar e da condição política de um 
homem pode equivaler à sua expulsão da humanidade (ARENDT, 1978, p. 
381-382). 

 

Lemos (2012), comentando sobre a fala de Arendt, esclarece que: 

 
Nesse contexto, o conceito de Arendt de cidadania como “direito a ter 
direitos” é fundamental para dar sentido a esse processo de nova 
natalidade. Cidadania é, pois, ter direitos e ter como usufruí-los, gozá-los e 
fazer com que eles sejam causa e novos direitos permanentemente. Daí, 
podemos afirmar que, para se efetivar a democracia na república, não é 
suficiente a pertença ao corpo político que é dada pela Constituição de um 
país. Ou seja, não é suficiente a igualdade formal, de direitos e deveres, 
oficializada na lei máxima de um Estado (LEMOS, 2012, p. 113). 

 

Na esteira do entendimento do que seria “justo” ou “injusto”, Rister 

(2007, p. 524) propõe uma diferenciação, no sentido de que “o justo é o proporcional 

e o injusto é o que viola a proporcionalidade”. Continua a autora: 
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(...) o mérito (tomado na acepção de esforço pessoal ou empenho) consiste 
num bom critério para nortear as políticas públicas sociais, pois garante a 
participação dos beneficiários no processo e contribui para a superação da 
condição de necessidade. Ocorre que, num panorama de desigualdade 
extrema de oportunidades caracterizado por uma situação histórica de 
discriminação contra uma determinada minoria, tem-se como admissível o 
afastamento do critério meritório em favor de um membro da minoria, com a 
finalidade de romper o preconceito arraigado e que vem gerando a 
discriminação perpetrada. É o que se pretende com as ações afirmativas, 
que consistem em uma das maneiras de implementação da igualdade 
material ou igualização das condições de vida (...) nesse caso, não significa 
desconsiderar totalmente o critério meritório, mas não permitir que ele seja 
“mascarado” pela histórica discriminação e desigualdade de oportunidades 
(RISTER, 2007, p. 524). 

 

Retomando as ideias de Arendt, Lemos explica: 

 
O que se propõe, com o referencial arendtiano, é buscar uma legitimidade 
para o Direito, enquanto intimamente vinculado à política, por meio do poder 
fundado no espaço público com a palavra (fala) e a ação. Daí, aparecer a 
Constituição como mecanismo enraizador das fundações criadas pelo 
Direito. Dizer então que a Constituição constitui, é também dizer que ela é 
um projeto aberto, inacabado, em construção, ou arendtianamente falando, 
uma promessa (LEMOS, 2012, p. 17). 

 

Assim, independentemente da unidade de pensamento do que seja 

“justiça” ou mesmo “justo” é preciso apontar que o acesso à justiça, hoje, no sistema 

normativo brasileiro, é um princípio constitucionalmente previsto e um importante 

direito fundamental, capaz de assegurar a eficácia de todos os demais direitos e 

garantias, no entender de Mattos (2011). 

No artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna de nosso país, lê-se que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nessa 

parte cuida-se apenas do acesso ao judiciário, embora, como veremos adiante, o 

acesso à justiça seja um princípio mais amplo. 

Cappelletti (2002, p.11-12) nos esclarece que “O acesso à justiça, 

pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental - o mais básico dos direitos 

humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 

apenas proclamar os direitos de todos”.  

Paroski, por sua vez, acrescenta: 
 

Reservar para si, como fez o Estado, o monopólio da justiça, e ao mesmo 
tempo, como consequência lógica, proibir a realização da justiça pelas 
próprias mãos, como é intuitivo, importa na necessidade da implantação de 
meios eficazes de solução dos conflitos de interesses, mas não apenas 
isso, pois que o pleno acesso a esses meios também há que ser 
assegurado pela ordem constitucional, que deve zelar pela criação de 
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instrumentos processuais que tenham aptidão de efetivamente realizar este 
propósito maior, de atuar pela manutenção da paz social, que se atinge 
quando se soluciona dentro de certos parâmetros de razoabilidade os 
conflitos jurídicos individuais e coletivos (PAROSKI, 2008, p. 141). 

 

Assim, dentro deste prisma eminentemente processualístico, o acesso 

à justiça significaria um meio de os direitos se tornarem efetivos, sendo o principal 

motivo de preocupação de um processo e das normas como um todo. Entendia-se 

que: 

 
Tem-se por insuprimível a relação de conteúdo e de funcionalidade, entre o 
acesso à justiça e o processo. Sob o ponto de vista da atividade 
jurisdicional, não há como referir-se ao acesso à justiça sem se considerar o 
processo como um instrumento de sua realização (CICHOCKI NETO, 2009, 
p. 188). 

 

Ainda que atualmente seja consenso que o processo não tem um 

escopo que se esgota em si mesmo, mas deve servir à sociedade, ao Estado e aos 

indivíduos, o acesso à justiça não pode ser entendido apenas como possibilidade de 

ajuizar um processo (PAROSKI, 2008, p. 144). 

Cappelletti, há muito tempo, já advertia sobre isso: 

  
Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais 
servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução 
de conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, 
inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário 
formal têm um efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva 
- com que freqüência ela é executada em beneficio de quem e com que 
impacto social (CAPPELLETTI, 1988, p. 12-13). 

 

Watanabe (1998, p.128), com muito acerto, entende além, que o 

acesso à justiça significa acesso à ordem jurídica, não somente ordem jurídica, mas 

uma ordem jurídica justa: “não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça 

enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o acesso à ordem jurídica justa”.  

De fato, nos tempos atuais, são exigidas novas posturas, novas 

respostas pela sociedade:  

 
O Judiciário, da análise realizada, porque é mantido pelo povo, tem a 
obrigação de dar uma resposta convincente, mostrando e agindo com novos 
paradigmas para enfrentar os problemas que diuturnamente se renovam, 
exigindo uma nova postura, a aplicação de um novo modelo de Justiça 
(TORRES, 2005, p. 190).  
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Cichocki Neto também faz uma importante constatação da crise que se 

instalou no Poder Judiciário, apontando para sua insuficiência na tarefa de resolução 

eficiente dos conflitos sociais. Nesse sentido, faz uma pertinente critica:  

 
Embora o leito natural de solução dos conflitos sociais seja o processo, 
instrumento ideal criado pelo homem para a manifestação e realização da 
justiça, não mais transparece apto para, somente através dele, se 
conseguirem esses resultados. Com efeito, os fenômenos ideológicos que 
inspiraram as transformações profundas da sociedade atual, colocaram, 
também, em xeque, o desempenho da atividade jurisdicional e empurraram 
o Judiciário a uma verdadeira crise. 
Evidenciada a incapacidade e ineficiência institucional do judiciário para a 
recepção e resolução integral dos conflitos emergentes, tão somente 
através do processo, bem como, em face da elevação do nível de 
litigiosidade social, consequência inafastável dessas circunstâncias, os 
processualistas foram induzidos a buscar novas formas e instrumentos de 
pacificação da sociedade. O processo deixou de ser a única via para 
contenção da animosidade social, em virtude da violação ou de sua ameaça 
aos direitos e, consequentemente, o Judiciário, deixou de ser, também, a 
única sede de resolução desses conflitos (CICHOCKI NETO, 2009, p. 177). 

 

Por fim, cabe apontar que essa visão ampla de acesso à justiça não se 

limita ao Brasil e nem é construção muito recente, pois, “o acesso à justiça há algum 

tempo tem figurado nos catálogos de direitos fundamentais, assim reconhecidos 

pelas constituições e por declarações de direitos nacionais e internacionais, em 

sentido bastante amplo, e não como mero direito de acesso ao Poder Judiciário”, 

conforme Paroski (2008, p. 138). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça deu importante passo, com a 

Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010, no sentido de esclarecer 

plenamente a questão, ao criar Políticas Públicas de Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesses, considerando que o direito de acesso à justiça implica 

acesso à ordem jurídica justa e que a conciliação e a mediação são instrumentos 

efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

Secchi nos auxilia na conceituação do que seja uma política pública: 

 
Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 
público. [...] uma política pública é uma orientação à atividade ou à 
passividade de alguém; as atividades ou passividades decorrem dessa 
orientação também fazem parte da política pública.  
 [...] uma política pública possui dois elementos fundamentais: 
intencionalidade pública e resposta a um problema público; em outras 
palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o 
tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente 
relevante (SECCHI, 2010, p. 2). 
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Silva (2004) explica que existe uma obrigação de se implementar as 

políticas públicas previstas na Constituição Federal, em obediência aos fins do 

Estado, previstos no art. 3º da Carta e nos propõe outro conceito: 

  
Políticas Públicas na Constituição Federal, podem ser conceituadas, na 
acepção normativa, como o instrumento de ação do Estado e de seus 
poderes constituídos, em especial o Executivo e Legislativo, de caráter 
vinculativo e obrigatório, que deve permitir divisar as etapas de concreção 
dos programas políticos constitucionais voltados à realização dos fins da 
República e do Estado Democrático de Direito, passíveis de exame de 
mérito pelo Poder Judiciário (...). As Políticas Públicas consistem num 
programa de ação, enquanto série ordenada de normas  e atos conjugados 
para a realização de um objetivo determinado (SILVA, 2004, p. 244).  

 

Mas nem sempre é fácil avaliar e escolher, dentre tantos problemas e 

possíveis soluções, a política pública adequada, pois isso depende de vários fatores, 

inclusive das informações e das bases informacionais que se dispõem no momento 

da decisão: 

 
(...) não está claro se existe alguma estrada régia para avaliação de 
políticas econômicas ou sociais. Diversas considerações que requerem 
atenção estão envolvidas, e as avaliações têm de ser feitas com 
sensibilidade para com essas preocupações. Boa parte do debate sobre as 
abordagens alternativas da avaliação relaciona-se às prioridades na hora de 
decidir o que deve estar no centro de nossa consideração normativa (SEN, 
2000, p. 106). 

 

E ainda que existam dificuldades na escolha das políticas públicas, não 

se pode perder de vistas que o desenvolvimento deve estar voltado à satisfação das 

necessidades humanas, tendo como parâmetro um sistema de valores traçados pela 

Constituição Federal. Assim, tais previsões “longe de serem mera retórica ou 

dispositivos destituídos de força normativa, devem ser concretizadas mediante a 

consecução das políticas públicas orientadas às finalidades constitucionais” 

(RISTER, 2007, p. 519). 

Para conseguir tal intento, é realmente indispensável “proceder aos 

estudos prévios de pesquisas quantitativas e qualitativas, com elaboração de 

diagnósticos, relatórios e propostas de execução, de modo a lhe tornar instrumento 

fidedigno de política constitucional” (SILVA, 2004, p. 245). 
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1.2 OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA 
 

 

Como foi colocado em capítulo anterior, no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna de nosso país, lê-se que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Até a promulgação dessa última Constituição, eram inúmeros os 

fatores que se constituíam em obstáculos ao acesso à justiça. Nossa “Constituição 

Cidadã” tinha a pretensão de superar tais obstáculos. Seria difícil classificá-los por 

ordem de preponderância, pois um estava interligado ao outro. 

De modo geral, a pobreza e a carência material poderiam figurar no 

topo dos obstáculos. De fato, é oneroso arcar com honorários advocatícios de 

profissionais capacitados e os valores das custas processuais não são nada 

módicos. 

Então, para superar esse último entrave específico (custas 

processuais), nossa própria Constituição da República fez inserir, em seu artigo 5º, 

inciso LXXIV, que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovem insuficiência de recursos”. 

Mais, a Constituição Federal criou as “Defensorias Públicas”. 

Acreditava-se que com essas duas medidas estariam afastados dois problemas 

essenciais: o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios. Mas 

o problema ainda estava longe de ser resolvido. 

Mattos coloca que os entraves ao acesso à justiça vêm da origem 

histórica da justiça no Brasil: 

 
Não obstante, há outros fatores que se configuram como entraves ao 
acesso à justiça, tais como a carência de recursos financeiros da maior 
parte da população; o desconhecimento do cidadão dos seus direitos 
básicos, a não utilização dos instrumentos processuais aptos a assegurar os 
direitos e garantias fundamentais; a legitimidade processual para agir; além 
da conhecida morosidade na prestação jurisdicional (MATTOS, 2011, p. 63). 

 

Realmente se o cidadão nem ao menos possui consciência dos direitos 

que tem (falta-lhe a informação sobre suas possibilidades), pouca ou nenhuma 

chance terá de reivindicá-los. Quantos direitos constituem-se em informação 

privilegiada de poucos, pois nosso país é generoso em editar leis, mas relapso em 

divulgá-las, embora nenhum cidadão possa invocar seu desconhecimento para 
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descumpri-las. Nota-se, nessa relação Estado/cidadão, ausência de diálogo, de 

comunicação, dentro desse espaço entre soberania e liberdade, o que faz Arendt 

afirmar, de maneira bastante extrema, que liberdade e soberania conservam tão 

pouca identidade que nem mesmo podem existir simultaneamente. Se os homens 

desejam ser livres, é precisamente à soberania que devem renunciar (LEMOS, 2012, 

p. 150). 

Cichocki Neto explica as limitações ao acesso à justiça e as divide em 

limitações exoprocessuais e limitações endoprocessuais. O autor esclarece a 

primeira modalidade:  

 
Essas limitações ao acesso à justiça localizam-se, principalmente, nas 
áreas política, social e econômico-financeira. No campo político, emergem 
dos influxos do poder estatal em face dos limites das liberdades individuais 
e sociais, concedidas, bem como, das opções elegidas pelo ordenamento 
na disposição do equilíbrio desses fatores; em sede social, das condições, 
características, potencialidades e oportunidades concedidas aos indivíduos 
e aos grupos sociais para maior abertura do acesso; e, finalmente, no plano 
financeiro-econômico, das condições materiais em que se encontram o 
próprio Judiciário e os usuários do sistema, em face dos custos decorrentes 
de sua utilização. Quanto menores forem as dificuldades nessas áreas, 
sensivelmente maiores serão as oportunidades de acesso à justiça 
(CICHOCKI NETO,  2009, p. 99). 

 

Quanto às limitações endoprocessuais, o autor comenta que são 

constituídas por problemas decorrentes da instauração e desenvolvimento da própria 

relação processual, permeando os vínculos jurídicos entre as partes e o Estado-Juiz, 

das partes entre si, além de aspectos relacionados aos procedimentos (CICHOCKI 

NETO, 2009). 

O tema é tormentoso e a solução não é fácil, segundo a maioria dos 

autores especializados no tema:  

 
O acesso à justiça, quando se pensa em processo jurisdicional, significa, 
ainda, romper barreiras e introduzir mecanismos de facilitação não apenas no 
ingresso em juízo, mas também de fornecimento de meios (materiais, 
financeiros etc.) adequados durante todo o desenvolvimento do 
procedimento; significa redução de custos, encurtamento de distâncias, 
duração razoável do processo, diminuição de oportunidades de impugnação 
às decisões jurisdicionais (otimização do sistema recursal) e efetiva 
participação na relação processual, dentre tantos aspectos que podem ser 
ressaltados (PAROSKI, 2008, p. 140). 
 

É inegável que a morosidade, a demora na conclusão de um processo, 

acirra o estado de animosidade entre as partes, causa desgaste emocional, pode 
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aumentar o conflito e encarece o processo. Assim, a justiça tardia pode acabar 

sendo percebida pelas partes como injusta, independentemente do resultado. Essa 

é a compreensão de Torres: 
 

A excessiva demora na conclusão de um processo tem sido motivo de 
muitas críticas e uma das razões para o descrédito da Justiça. Esse 
problema não é uma situação isolada, atingindo unicamente o Poder 
Judiciário brasileiro, pois a expectativa por uma prestação jurisdicional 
rápida e efetiva representa o sonho acalentado por todos os povos. 
[...] Ora, um problema resolvido tardiamente poderá significar a 
desesperança e a negação da Justiça (TORRES, 2005, p. 15). 

 

Mattos acrescenta que o Poder Judiciário estava enfrentando severas 

críticas: 
 

A propósito, não é demais afirmar que o poder judiciário, forma tradicional 
de acesso à justiça, enfrenta severas crises, o que torna custoso ao Estado 
proporcionar a efetivação do almejado direito. Além disso, salienta-se que 
esse mesmo judiciário, por si só, não consegue promover com exclusividade 
o mencionado acesso. Para aplacar o crescente descrédito da sociedade, 
sem falar no sentimento de insegurança jurídica, também o judiciário tem 
sido forçado a adotar práticas alternativas para a solução de conflitos. As 
alternativas aos obstáculos erguidos, por sua vez, vão desenhando o novo 
enfoque que deve ser dado à questão do acesso à justiça (MATTOS, 2011, 
p. 63). 

 

Entretanto, não pode ser desconsiderado que vários esforços 

legislativos foram feitos na tentativa de, senão acabar, pelo menos minimizar o 

problema. Nesse sentido, explica Paroski que se trata de solenes promessas do 

Estado para que haja paz na sociedade: 

 
Para tornar efetivo o acesso à justiça, a Constituição e o ordenamento 
jurídico infraconstitucional oferecem meios complementares, postos à 
disposição da população, inclusive quando o ato injurídico é fruto do próprio 
Estado, como o mandado de segurança (individual e coletivo - CF, art. 5º, 
inciso LXIX e LXX), o mandado de injunção (CF, art. 5º, inciso LXXI), o 
habeas data (CF, art. 5º, inciso LXXII), a ação popular (CF, art. 5º, inciso 
LXXIII), a ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, inciso I, alínea 
a), as ações civis públicas (CF/88, art. 129, inciso III) e as ações cíveis de 
menor complexidade afetas aos juizados especiais (CF/88, art.98, inciso I) 
(PAROSKI, 2008, p. 144). 

 

Ainda assim, com todos esses esforços, foi percebido que o Poder 

Judiciário não estava alcançando sua meta de propiciar a todos o acesso à justiça 

através do processo judicial, o que levou esse mesmo poder, através do Conselho 

Nacional de Justiça, a repensar posturas e admitir expressamente novas formas de 

pacificação social, tema que será abordado no decorrer deste trabalho.  
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1.3 O CONFLITO E AS INOVADORAS FORMAS DE PACIFICAÇÃO SOCIAL 

 

 

De modo geral, o conflito é visto como algo negativo nas relações 

sociais, gerando perdas ou prejuízos para, pelo menos, uma das partes envolvidas. 

Entretanto, apesar de inevitável, o conflito pode ser uma força positiva 

para o crescimento, dependendo da utilização de processos construtivos ou 

destrutivos para sua resolução. Nos processos destrutivos a competição impera, e 

cada um busca ser o vencedor. Nos processos construtivos as partes são 

estimuladas ao diálogo, à cooperação, à empatia e ao desenvolvimento de soluções 

criativas para o conflito, num treinamento para compreensão e prevenção de 

conflitos futuros.  

Nesse sentido, explica-nos Azevedo que: 

 
A possibilidade de se perceber o conflito de forma positiva consiste em uma 
das principais alterações da chamada moderna teoria do conflito. Isso 
porque a partir do momento em que se percebe o conflito como um 
fenômeno natural na relação de quaisquer seres vivos é que é possível se 
perceber o conflito de forma positiva (AZEVEDO, 2012, p. 29). 

 

A resolução ou dissolução de um conflito logo de início se mostra 

altamente necessária na medida em que, com a conduta humana natural de ação e 

reação, um fato conflituoso se desenvolve em espiral, resultado de um círculo 

vicioso de ação e reação, expandindo-se, acentuando-se, gerando novos conflitos. 

Cite-se, como exemplo, problemas no trânsito em dias de congestionamento, 

apontado por Azevedo (2012), bem como problemas relacionados ao direito de 

família, cujas relações se perpetuam no tempo (brigas por partilha de bens, valor dos 

alimentos, guarda e visita dos filhos, alienação parental e outros).  

Há autores que classificam os mecanismos de solução de conflitos em 

dois grupos: autocompositivos e heterocompositivos.  Na autocomposição a solução 

do conflito deriva do entendimento e autonomia das próprias partes envolvidas, 

através da conciliação e da mediação (embora em ambas haja a participação de um 

terceiro que auxilia na construção da solução). Já na heterocomposição a solução é 

imposta por um terceiro, através da jurisdição estatal e da arbitragem, na visão de 

Paroski (2008). 
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De forma mais sucinta, arbitragem pode ser definida assim: 

“Arbitragem é um processo de solução de conflitos jurídicos pelo qual o terceiro, 

estranho aos interesses das partes, tenta conciliar e, sucessivamente, decide a 

controvérsia” (PAROSKI, apud RODRIGUES PINTO, 2008, p. 304). 

No Brasil, a arbitragem é regulamentada pela Lei 9.307/1996, como 

meio facultado às pessoas que possuam capacidade de contratar, para solução de 

controvérsias referentes a direitos patrimoniais disponíveis. Há previsão também na 

Lei dos Juizados Especiais (9.099/1995), como meio alternativo de solução (depois 

de frustrada a conciliação), e o árbitro então deverá ser escolhido dentre os juízes 

leigos do Juizado. 

Já a mediação é uma forma alternativa de solução de conflitos em que 

os envolvidos são ajudados por uma terceira pessoa (o mediador) a buscar, por 

meio do diálogo e da compreensão, a melhor maneira de solucionar a questão, de 

modo que ambos fiquem satisfeitos com o resultado alcançado. Aliás, a finalidade da 

mediação não é buscar a decisão do conflito por um terceiro, e nem tem por 

finalidade única a obtenção de um acordo. Visa, principalmente, ajudar as partes a 

reaprender a dialogar. 

A mediação age como fator de estímulo à negociação e à conciliação 

pelos próprios interessados, incentivando um debate civilizado, evitando-se assim 

um moroso, formal e custoso processo judicial, sendo uma modalidade bastante 

utilizada no Direito de Família. 

Nesse novo instrumento percebe-se que: 

 
O mediador é um facilitador no diálogo entre os contendores, propiciando 
ambiente e argumentação equilibrada para que possam resolver 
diretamente o conflito de que são partes, sem a necessidade da intervenção 
do Poder Judiciário para ditar a sentença que traduza a decisão para aquela 
situação litigiosa (PAROSKI, 2008, p. 311).  

 

Daí a importância da habilidade, bom senso e experiência de vida do 

mediador na condução do diálogo entre as partes, desarmando os espíritos e 

estimulando um acordo que satisfaça os interesses de ambos os envolvidos. Nota-

se, aí, que o mediador deve atuar com inteira imparcialidade. 

Nesse tema, a teoria dos jogos nos ajuda a entender porque e como a 

mediação funciona na resolução dos conflitos. Essa teoria faz parte tanto do ramo 

da matemática aplicada quanto da economia. Ela remonta ao início do século XX 
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com trabalhos pioneiros do matemático francês Émile Borel. John Von Neumann, por 

sua vez, fez outro importante trabalho sistematizando e formulando com 

profundidade os principais arcabouços teóricos sobre os quais a teoria dos jogos foi 

construída, conforme Azevedo (2012). 

Entretanto, John Nash (ganhador do prêmio Nobel de Economia em 

1954), foi considerado um dos maiores estudiosos da Teoria dos Jogos. Ele realizou 

um estudo aprofundado dos ditos jogos cooperativos, em que todos buscam adotar 

as melhores táticas para beneficiar o grupo, fortalecendo práticas e adoção de 

estratégias na busca pelo melhor para a coletividade. Segundo esse autor, se a 

relação entre os indivíduos tem chance de durar por tempo indeterminado e caso 

não haja urgência em alcançar ganhos a curto prazo, a cooperação deve se 

estabelecer entre eles, conforme esclarece Azevedo (2012). 

É importante a percepção de que: 

 
Não se trata de uma ideia ingênua, pois, ao invés de introduzir somente o 
elemento cooperativo, traz dois ângulos sob os quais o jogador deve pensar 
ao formular sua estratégia: o individual e o coletivo. “Se todos fizerem o 
melhor para si e para os outros, todos ganham” (AZEVEDO, 2012, p. 43). 

 

Por último, a conciliação também tem a grande vantagem de afastar a 

visão tradicional de que as partes envolvidas no conflito devem ser vistas como 

adversárias entre si, na busca de um vencedor do processo. Ao contrário, com o 

auxílio de um conciliador e através do diálogo, as partes constroem juntas uma 

solução comum, consensual, promovendo de imediato a pacificação social, de forma 

rápida, sem custos e com a vantagem de educá-las para resolução amigável dos 

conflitos que surgirem no futuro (função pedagógica e preventiva).  

Sem contar que a conciliação interrompe a angústia dos demandantes, 

segundo Cichocki Neto (2009), e evita que o conflito cresça ainda mais, aspectos 

bastante importantes a serem considerados no atual estágio de vida social: 

 
Parecem despiciendas as discussões a respeito da natureza da conciliação, 
em se tratando de instituição substitutiva da atividade jurisdicional ou de 
colaboradora da justiça. O mais importante é haver uma motivação 
particular, desprendida do modelo contencioso. Trata-se, na verdade, de um 
instrumento de realização da justiça, de forma humana e civilizada, sem 
restarem vencidos e vencedores. Essa compreensão abre perspectiva à 
sociedade às conciliações extrajudiciais. E, ao Judiciário, às judiciais, para 
efetivação da justiça de forma a sobrelevar a dignidade humana (CICHOCKI 
NETO, 2009, p. 177). 
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O mesmo autor adverte que, embora a conciliação seja um instrumento 

de acesso à justiça, se mal conduzida poderá redundar em negação desse mesmo 

acesso: 

 
Todavia, essas benesses da conciliação, judicial ou extrajudicial, serão 
comprometidas, se o desequilíbrio nas disposições for insustentável ou 
indesejado por qualquer dos litigantes. Há necessidade de que, nos 
procedimentos de conciliação, se mantenha proporção na disposição mútua 
de direitos. Isto quer dizer que o objetivo da pacificação somente será 
plenamente alcançado, se a conciliação se operar com justiça. Por isso, a 
celebração da conciliação em que um dos envolvidos dispõe de direitos ou 
interesses desproporcionadamente em relação a outro, é, também, causa 
de limitação ao acesso à justiça. Para isso, é imprescindível que os 
litigantes estejam plenamente informados sobre os limites e as 
conseqüências das concessões que fizerem (CICHOCKI NETO, 2009, 
p.181). 

 

Pela importância da função que exerce, aplicam-se ao conciliador as 

mesmas habilidades do mediador, como bom senso e experiência de vida, 

principalmente a imparcialidade, estando o conciliador sujeito aos mesmos 

impedimentos do juiz togado. 

O procedimento da conciliação será demonstrado no capítulo IV, 

subitem 4.4.2. 

 

 

1.4 AS CONTRIBUIÇÕES DO ACESSO À JUSTIÇA PARA O DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

 

 

O tema desenvolvimento passou a ser foco de atenção após a criação 

da ONU, em 1945 e, seguida de ampla discussão, foi aprovado um importante 

instrumento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecendo direitos 

humanos individuais, sociais, econômicos e culturais.  

Anos depois, já na década de 1980, a Assembleia Geral da ONU 

aprovou a Declaração de Direito ao Desenvolvimento, consolidando a ideia de que o 

desenvolvimento é um direito humano, que deve ser buscado por toda a 

comunidade internacional, devendo ser visto como um processo (uma posição a ser 

buscada) e não como uma situação já definida. Nesse propósito de se desenvolver, 

a cooperação de todos deveria acontecer. 
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Precisamente em 1986 foi, então, aprovada na ONU a Declaração do 

Direito ao Desenvolvimento, sendo este definido, no artigo 1º, da seguinte forma: 

 
O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do 
qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele 
desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
possam ser plenamente realizados. 

  
Deve ser destacado que, para que haja real desenvolvimento, a pessoa 

humana deve estar no centro, como parte ativa e ao mesmo tempo beneficiária 

desse direito. Nesse sentido, as ideias de Silva: 

 
As declarações internacionais que consagram o direito ao desenvolvimento 
reconhecem os direitos dos povos à autodeterminação e fazem da pessoa 
humana o sujeito central do processo. A política deveria, assim, fazer do ser 
humano seu principal participante. Integradas ao ordenamento jurídico 
brasileiro, compõem com a Constituição Federal o arcabouço legal, de 
aplicabilidade imediata e de eficácia plena (SILVA, 2004, p. 242). 

 

No nosso país, seguindo as diretrizes traçadas pela Declaração do 

Direito ao Desenvolvimento, fez-se constar, no artigo 3º da Carta Magna que, 

juntamente com a garantia do desenvolvimento nacional, a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária estavam igualmente elevadas a objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil.  

E o que poderia ser entendido como “desenvolvimento nacional”? 

Evidentemente que não se trata apenas do crescimento econômico, concepção que 

há muito tempo está ultrapassada. 

Silva (2004, p. 241) defende que realização do desenvolvimento 

nacional é premissa para a efetivação da dignidade da pessoa humana, na exata 

concepção cultural do constitucionalismo contemporâneo. 

Oliveira, mencionando o professor Dallari, dizia que o mesmo: 

 
Enfatiza que nas últimas décadas de nossa história as conquistas são de 
natureza econômica, e a ética e o direito passaram para um plano bem 
inferior e o sucesso individual e social passou a ser medido exclusivamente 
em termos de capacidade para ganhar dinheiro e acumular bens materiais 
(OLIVEIRA, 2004, p. 21). 

  

Rister (2007, p. 526) afirma que o crescimento econômico está mais 

ligado a aspectos de ordem quantitativa, como o aumento do PIB, mas adverte que 
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o desenvolvimento não se constitui apenas na obtenção de riqueza, mas sim na 

melhoria dos índices sociais não havendo uma necessária relação entre riqueza e 

bons indicadores sociais, citando como exemplo os países ricos em petróleo do 

Oriente Médio. O raciocínio da autora é no seguinte sentido: 

 
Não obstante tais considerações, não se pode descartar a importância do 
crescimento em si mesmo considerado, uma vez que as baixas taxas de 
crescimento da economia brasileira nas últimas décadas (especialmente a 
partir dos anos 80), aliadas à inexistência de um projeto de desenvolvimento 
nacional, têm provocado efeitos nefastos à população, como o aumento do 
desemprego, da marginalidade e da violência urbana, que atingem níveis 
alarmantes na atualidade. Assim, se o desenvolvimento é mais amplo do 
que mero crescimento, seu atingimento ou mesmo sua busca são mais 
custosos, por requerer modificação de instituição e sustentabilidade do 
processo, não constituindo mero ciclo econômico em que se verifica o status 
quo ante. No entanto, as políticas governamentais devem voltar-se a ambos 
os objetivos, pois fica muito difícil promover o desenvolvimento com taxas 
tão baixas de crescimento, conforme constatamos na atualidade. Note-se 
ainda que o crescimento consiste numa condição necessária (embora não 
suficiente) para acabar com a pobreza. Podemos dizer, desta forma, que o 
desenvolvimento pressupõe o crescimento (...) deve-se buscar a 
implementação de mecanismos de redistribuição (não só de renda, como de 
oportunidade), de cooperação e de difusão do conhecimento econômico, eis 
que, em matéria econômica faz-se necessário procurar uma democracia 
direta (e não representativa) (RISTER, 2007, p. 520). 

 

Aliás, crescimento econômico sem preocupação social, ou seja, 

quando a distribuição de renda é desigual, gera um estado de injustiça em que a 

grande parte da humanidade se encontra mergulhada atualmente. A história mostra 

que a busca desenfreada por crescimento econômico fez com que valores humanos 

fossem negligenciados, o que prejudicou e continua prejudicando uma vasta camada 

da população mundial, gerando miséria, violência e falta de dignidade. 
E o desenvolvimento, para ser completo, deve ser sustentável.  

O termo sustentabilidade surgiu pela primeira vez na Conferência das 

Nações Unidas de 1972 sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, 

sendo esta a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente e a primeira 

reunião internacional acerca da discussão das ações humanas sobre o meio em que 

se vive. 

O trabalho da comissão revela que o desenvolvimento sustentável 

exige a satisfação das necessidades básicas de todos, estendendo a todos a 

oportunidade de satisfazer suas aspirações por uma vida melhor. Os padrões de 

vida que vão além do mínimo básico só são sustentáveis se os padrões de consumo 

em todos os lugares vislumbrar a sustentabilidade em longo prazo. O 
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desenvolvimento sustentável requer a promoção de valores que estimulem padrões 

de consumo que estão dentro dos limites do possível (BRUNDTLAND, 1987). 

Assim, desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no 

qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais estão todos em harmonia, 

visando melhorar o potencial atual e futuro, para satisfazer as necessidades e 

aspirações humanas (BRUNDTLAND, 1987). 

Percebe-se que sustentabilidade requer a associação dos fatores 

econômicos, sociais e ambientais, que envolvem a recuperação do meio ambiente 

para a preservação das atuais e futuras gerações. 

De acordo com Augusto de Franco: 

 
Segundo esse modo de ver, desenvolvimento só é desenvolvimento mesmo 
se for humano, social e sustentável. Quando se fala aqui em 
desenvolvimento, fala-se, portanto, em melhorar a vida das pessoas 
(desenvolvimento humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), 
das que estão vivas hoje e das que viverão amanhã (desenvolvimento 
sustentável) (FRANCO, 2000, p. 10).  

 

Assim, país desenvolvido é aquele que tem uma população que goza 

de bem-estar e não aquele cujos indivíduos vivem o tempo todo preocupados em se 

defender do individualismo e da violência de seus pares, com medo do futuro, de 

circular nas ruas e se relacionar com os outros, trancando-se entre muros e grades. 

Amartya Sen (2000) afirma que o desenvolvimento pode ser visto como 

um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, 

acrescentando que esse mesmo desenvolvimento requer que se removam as 

principais fontes de privação de liberdade, dentre elas, ausência ou carência de 

instituições eficazes para a manutenção da paz e ordem locais. 

Pode-se, assim, afirmar que desenvolvimento, liberdade e o acesso à 

justiça estão interligados. 

A nossa Carta Magna expressa em vários de seus dispositivos meios 

para facilitação do acesso à Justiça, sendo este um instrumento para se alcançar 

uma sociedade mais justa e igualitária. Mesmo assim, ainda são percebidas 

desigualdades e injustiças. 
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Segundo Pereira (2005, p. 12) “O acesso à justiça é um direito 

elementar do cidadão, pelo qual ocorre a materialização da cidadania e a efetivação 

da dignidade da pessoa humana”.  

Entretanto, mesmo sendo o acesso à justiça um direito 

constitucionalmente assegurado, devendo o Estado implementá-lo gratuitamente a 

todos, observa-se uma insuficiência na sua concretização.  

Por ser o acesso à justiça um encargo do Estado, nos termos do artigo 

5º da Constituição Federal, cabe ao Poder Público proporcionar à população carente 

condições para seu acesso, através de mecanismos gratuitos e disponíveis a todo o 

cidadão para a solução de seus conflitos, promovendo assim a cidadania. 

Silva acentua que: 

 
A efetivação das políticas públicas de caráter constitucional é de 
exigibilidade imediata, sem guardar relação com o poder discricionário do 
administrador ou com o dever de abstenção meritória por parte do Poder 
Executivo, na exata medida em que a Constituição Federal dotou o 
intérprete do direito de todos os instrumentos possíveis para garantir que a 
vontade do constituinte e da nação, expressa no Texto, seja realmente 
observada (SILVA, 2004, p. 18).   

 

De fato, o Estado, através da criação da   Assistência  Judiciária 

Gratuita e da Defensoria Pública, veio a  cumprir, ainda que de forma insuficiente, a 

previsão constitucional da Assistência Jurídica Integral e Gratuita.  

Mas ainda existe um impasse: como a demanda pelos serviços é muito 

maior do que a oferta estatal, revela-se de grande importância a atuação da 

Universidade, com a implantação e manutenção dos Escritórios-Escola e Núcleos de 

Prática Jurídica dos Cursos de Direito, como mecanismos auxiliares de prestação da 

assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.  

Entretanto, adverte Rolim: 

 
Torna-se importante sublinhar que diferentemente das universidades de 
primeiro mundo, que têm melhores condições infraestruturais e financeiras 
e, portanto, podem oferecer uma gama bastante diversificada de serviços e 
atividades, as universidades brasileiras, de um modo geral, não dispõem 
das mesmas condições, o que significa que o escopo de suas ações é bem 
mais reduzido e a sua contribuição para o desenvolvimento social do meio 
em que elas estão inseridas é mais limitada (ROLIM, 2009, p. 361). 

 

Ainda que existam realmente as limitações apontadas por Rolim, é 

inegável reconhecer que o envolvimento efetivo da universidade na área de acesso 
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à justiça, como será demonstrado adiante, tem um potencial muito grande de gerar 

desenvolvimento não só humano (empoderamento das partes envolvidas no conflito 

e formação humanística do aluno envolvido nas atividades pedagógicas), mas 

também social (com a implantação de nova cultura na sociedade para condução e 

resolução dos conflitos cotidianos), de maneira inclusive sustentável, pois essa nova 

cultura poderá ser repassada para as futuras gerações. 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR 
 

 

2.1 CONCEITO E AMPLITUDE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUA 
RELAÇÃO COM A UNIVERSIDADE  

 

 

O termo responsabilidade deriva do latim respondere (responder), 

assim, responsabilidade seria, basicamente, “a qualidade de responsável”, ou 

aquele que “responde por atos próprios ou de outrem (...)” (DICIONÁRIO 

MICHAELIS, 2010). 

A responsabilidade social, por seus impactos diretos e relevantes na 

sociedade, é tema que, apesar de relativamente recente, tem merecido espaço 

significativo entre os textos de estudiosos de praticamente todas as áreas do 

conhecimento e em todo o mundo: 

 
A responsabilidade social tornou-se o tema principal da pauta internacional 
por envolver uma concepção de triple botton line, resultado atual de quase 
meio século de esforço de conscientização e luta na montagem da agenda 
positiva para a sociedade e principalmente a comunidade empresarial 
(GOMES; MORETTI, 2007, p. 288). 

 

Não se pode olvidar que, numa sociedade globalizada, as questões 

relativas à educação e o conhecimento devem ser discutidas de maneira global, 

envolvendo todas as regiões do mundo, dada a sua importância: 

 
Os impactos decorrentes da relação entre educação e economia, entre 
profissionalismo, cidadania e democracia, ou entre sustentabilidade, 
responsabilidade social e qualidade de vida, comportam uma dimensão 
supralocal que não pode ser descurada  em análises mais profundas sobre o 
modelo civilizacional global que urge construir. Esse desiderato torna, hoje, 
de extrema necessidade e pertinência, a inter-relação dos continentes, em 
termos políticos e em termos científicos (BALDIN; ALBUQUERQUE, 2012, p. 
15). 

 

No nosso país, o Instituto Ethos, criado em 1998 e com sede em São 

Paulo - SP, tem por missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 

uma sociedade sustentável e justa. Este instituto nos fornece um conceito de 

responsabilidade social empresarial, tendo como referência as enormes carências e 
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desigualdades existentes no país, aliadas às deficiências crônicas do Estado no 

atendimento das demandas sociais: 

 
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais 
ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.  

 

Apesar do conceito apresentado, não há consenso sobre a concepção 

exata a respeito da responsabilidade social por parte das empresas, surgindo 

entendimentos ligados à filantropia empresarial, ação social, investimento social 

privado, desenvolvimento sustentável (MACIEL et al, 2009, p. 2-3). 

Especificamente no Brasil:  

 
O termo responsabilidade social da educação superior (RSES) começou a 
ser utilizado com mais frequência no início da primeira década do século 
XXI, quando as Instituições de Educação Superior (IES) privadas, da 
mesma forma como as empresas do setor privado, passaram a desenvolver 
estratégias de marketing, usando, em seus discursos, o conceito de 
responsabilidade social (...). A temática ganhou destaque no âmbito das 
políticas de educação superior com a aprovação do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei no. 10.861 de 
14 de abril de 2004, ao considerar a RSES como um item da avaliação das 
IES brasileiras (POMPEU; MARQUES, 2013, p. 39-40).  

 

A sociedade começa a atentar para as ações que envolvem 

responsabilidade social, passando a reconhecê-las como positivas. Por isso mesmo, 

tais ações transformam-se em fator que favorece a venda de bens e serviços por 

essa empresa, ainda que, no ramo educacional, algumas delas sejam feitas 

puramente por interesses de marketing (reflexo da mercantilização da educação e 

da gestão empresarial das IES) ou obrigação legal (Lei do SINAES). 

Por universidades e de acordo com o art. 52 da Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB), entende-se:  

 
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional;... (BRASIL, 1996). 
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Maciel et al (2009), por sua vez, adverte que a responsabilidade social 

da universidade não se resume em uma estratégia de marketing e divulgações na 

mídia. Pelo contrário, compreende ações reais junto à comunidade onde está 

inserida, de maneira a fomentar o desenvolvimento social e cultural, atendendo a 

demanda dessa mesma comunidade. 

Devem ser destacados os impactos da temática para a sociedade: 

 
A responsabilidade social na universidade causa impacto na formação de 
capital humano, na formação do capital social e desenvolvimento local 
sustentável. (...) A construção de uma sociedade mais justa e igualitária é 
dever e compromisso individual e coletivo. É preciso provocar a 
conscientização acadêmica, para que se vislumbrem as formas de 
intervenção e o potencial de suas ações transformadoras de ensino, 
formação e extensão, no meio em que está inserida. A universidade 
contribui de forma concreta para o fortalecimento de uma sociedade 
democrática, por meio da formação permanente de sua comunidade 
acadêmica baseada na responsabilidade social, elemento estruturante do 
modelo educativo. Torna-se um grande desafio promover a 
responsabilidade social nos currículos universitários, como um eixo 
transversal a todas as áreas do conhecimento. As universidades têm 
desenvolvido estratégias que permitem essa vinculação, utilizando-se de 
modelos de ensino e aprendizagem baseados não somente na transmissão 
do conhecimento, mas fundamentados na aprendizagem social, na 
construção e vinculação do conhecimento com seu entorno e da 
convivência humana (POMPEU; MARQUES, 2013, p. 17). - destaque da 
autora.  

 

Baseando-se nas ideias de Tragtenberg, Gomes e Moretti referem-se 

ao papel político que a universidade pode exercer, e criticam severamente a 

responsabilidade social como sendo a panaceia para todos os males. Entendem 

que, ao contrário, tal responsabilidade pode se prestar muito bem como mais um 

instrumento de dominação, para formar pessoas moldadas para as exigências do 

mercado: 

 
A Delinquência Acadêmica aborda não só a universidade como instituição 
dominante, mas também os mecanismos pelos quais ela se liga à 
dominação. Procura mostrar que sua crise reflete a crise da sociedade 
global, produzindo contraditoriamente dois tipos de intelectual. O intelectual 
orgânico da burguesia, organizador da hegemonia burguesa, a qual por 
mediação da universidade inculcará as formas de sentir, pensar e agir da 
classe dominante como sendo “naturais” e “normais”; e o intelectual crítico 
que, em épocas de ascensão de movimentos de massas, pode 
legitimamente representá-las (GOMES; MORETTI, 2007, p. 8). 

 

Os mesmos autores complementam que, com relação ao papel das 

universidades, a formação de uma ideologia de neutralidade do saber científico é 
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fundamental para essa mesma universidade posicionar-se como uma peça decisiva 

no jogo capitalista (GOMES; MORETTI, 2007).  

É certo que a Universidade atual deve obedecer ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (artigo 207, caput da 

Constituição da República), visando o preparo do educando para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Sem dúvida, pode-se afirmar que: 

 
O principal objetivo da educação é dotar o homem de instrumentos culturais 
capazes de impulsionar as transformações materiais e espirituais exigidas 
pela dinâmica da sociedade. Desta forma, a educação aumenta o poder do 
homem sobre a natureza e ao mesmo tempo, busca conformá-lo aos 
objetivos de progresso e equilíbrio social da coletividade a que pertence 
(OLIVEIRA, 2007, p. 23). 

 

O mesmo autor afirma que “... o conhecimento é um dos principais 

pilares para a realização da equidade social e sua democratização é o único 

elemento capaz de unir modernização e desenvolvimento humano” (OLIVEIRA, 

2007, p. 25).  

Na mesma linha de raciocínio, expõe Demo: 

 
(...) a sociedade procura na universidade a sinalização dos rumos, o 
sensoriamento das tendências, o faro das oportunidades. A instituição que 
mais próxima está da produção científica e tecnológica assume, cada vez 
mais, a condição de lugar privilegiado para discutir e fazer o futuro (DEMO, 
2000, p. 140). 

 

Mas várias dificuldades e empecilhos se apresentam na busca desse 

propósito de fazer do conhecimento um verdadeiro instrumento para o 

desenvolvimento humano e social: 

 
Particularmente importante nessa discussão é a compreensão do papel da 
educação na atualidade, bem como dos impactos das exigências de 
eficiência econômica na estruturação e legitimação de determinados saberes 
em detrimento de outros. O sistema de ensino, em particular, é hoje 
confrontado com os apelos para uma aliança, mais ou menos profunda e 
disseminada, consoante o nível de graduação, com o sistema econômico e 
produtivo. Dessa forma, tende a privilegiar a rapidez da formação em prejuízo 
da consolidação de conhecimento, a eficácia em vez do aprofundamento e da 
descoberta construtiva, os conhecimentos operativos em primazia aos 
saberes humanistas e da análise crítica fundamentada, a avaliação 
processual em substituição à ponderação substancial (BALDIN; 
ALBUQUERQUE, 2012, p. 14). 
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Assim, justamente por ser centro de produção de conhecimento, a 

universidade precisa assumir sua responsabilidade social, instituída pelo artigo 3º, 

III, da Lei 10.861/2004 (Lei do SINAES), que prevê o compromisso que as 

instituições de ensino devem ter com a inclusão social, o desenvolvimento 

econômico e social, com a defesa do meio ambiente e a preservação da produção 

artística e do patrimônio e memória cultural. 

O Sinaes é formado por três componentes principais: a avaliação das 

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, avaliando também todos 

os aspectos que giram em torno dos eixos ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social, gestão da instituição, corpo docente, instalações e vários 

outros aspectos. 

Mas não existe, na Lei do Sinaes, muita clareza e objetividade 

conceitual em torno do que seria a Responsabilidade Social do Ensino Superior, 

embora a norma sinalize os referenciais de avaliação dessa responsabilidade (sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio  

cultural). 

Deste modo, existem diversos entendimentos do que seria a 

Responsabilidade Social do Ensino Superior (ou Responsabilidade Social 

Universitária). Mesmo após nove anos da vigência da Lei do Sinaes não há, ainda, 

uma clara definição conceitual,  devendo o tema ser debatido, discutido e 

vivenciado, sendo que alguns autores apontam o que aquela responsabilidade 

poderia indicar: 
 

a) tradição universitária;  
b) tendência de mercado;  
c) normatização estatal;  
d) estratégia de gestão das organizações;  
e) valores para o desenvolvimento humano; e  
f) projetos sociais extensionistas (POMPEU; MARQUES, 2013, p. 41).  

 

De fato, mesmo antes da Lei do Sinaes, a concepção das funções 

políticas, de tradição e de propulsor do desenvolvimento humano da universidade já 

se fazia presente, pois: 
 

Para além da vertente economicista e produtivista, o apelo à prática, teve, a 
partir dos anos sessenta, uma outra vertente, de orientação social e política, 
que consistiu na invocação da “responsabilidade social da universidade” 
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perante os problemas do mundo contemporâneo, uma responsabilidade 
raramente assumida no passado, apesar da premência crescente desses 
problemas e apesar da universidade ter acumulado sobre eles 
conhecimentos preciosos (SANTOS, 1999, p. 205).  
 

Muito se tem pesquisado sobre o real papel da universidade no 

contexto atual e suas relações com a comunidade onde está inserida, cabendo uma 

reflexão do seu envolvimento com a extensão, no sentido de que: 

 
A Universidade não é Instituto de Pesquisa, no sentido estrito, mas nem por 
isso pode desenvolver ensino sem adotar uma exigente postura 
investigativa na execução do processo ensino/aprendizagem; também não é 
Instituição de Assistência Social, mas nem por isso pode desenvolver suas 
atividades de ensino e pesquisa sem se voltar de maneira intencional para a 
sociedade que a envolve. A única exigência é que tudo isso seja feito a 
partir de um sistemático processo de construção de conhecimento. 
A extensão se torna exigência intrínseca do ensino superior em decorrência 
dos compromissos do conhecimento e da educação com a sociedade, uma 
vez que tais processos só se legitimam, inclusive adquirindo sua chancela 
ética, se expressarem envolvimento com os interesses da Universidade, 
tanto do ponto de vista da construção do conhecimento, sob o ângulo da 
pesquisa, como de sua transmissão, sob o ângulo do ensino, tem a ver 
diretamente com os interesses da sociedade (SEVERINO, 2007, p. 31).  

 

Interessante pontuar que não se deve confundir ações de 

responsabilidade social com mero assistencialismo, pois estes, por carecerem de 

bases concretas e planejamento estratégico, não são capazes de promover 

desenvolvimento social: 

 
Na perspectiva dos valores para o desenvolvimento humano, a universidade 
constitui-se num espaço irradiador de valores de cidadania, objetivando um 
novo padrão de desenvolvimento orientado para a sustentabilidade, 
valorizando-se a formação humana integral e a forma como são 
estruturados os projetos pedagógicos e as matrizes curriculares. 
Finalmente, a compreensão da RSES como projetos sociais extensionistas 
tem em seu cerne a rejeição aos projetos assistencialistas, privilegiando a 
contribuição da universidade para a solução dos problemas concretos da 
sociedade por meio de projetos de intervenção social (POMPEU; 
MARQUES, 2013, p. 41-42).  

 

Assim, pode-se inferir que a universidade deve atuar, com consciência 

e planejamento estratégicos, dentro de suas possibilidades, no atendimento às 

demandas essenciais da sociedade, visando diminuir a desigualdade, promovendo a 

cidadania e buscando cumprir com sua responsabilidade social:  

 
Um dos aspectos positivos do Sinaes foi proporcionar às IES refletir sobre 
suas próprias ações. Isso se verifica tanto para as IES públicas, quanto para 
as comunitárias, como para as privadas. O momento é específico para o 
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repensar da universidade, o repensar de sua função social, o repensar de 
sua Responsabilidade Social e o repensar de seu compromisso social: a 
universidade tem um papel fundamental a contribuir sobre qual sociedade 
quer formar. A formação da sociedade humana passa pela universidade, faz 
parte de sua responsabilidade (POMPEU; MARQUES, 2013, p. 83). 
  

As iniciativas promovidas pelas universidades, visando o cumprimento 

de sua responsabilidade social podem resultar, ao mesmo tempo, em contribuição 

para o desenvolvimento do locus onde as atividades são desenvolvidas. 

Evidentemente, o desenvolvimento de parte (local) contribui para o desenvolvimento 

do todo (regional e nacional).  

Na visão de Maciel et al (2009, p. 4), isso significa: 

 
Compreender que como organização comprometida com o desenvolvimento 
social, sua gestão não pode estar restrita ao cumprimento das suas funções 
precípuas (ensino, pesquisa e extensão), mas sim com o futuro desse 
desenvolvimento que passa, evidentemente, pelas suas funções, mas que 
requer significativas mudanças na concepção da sua função social nesse 
processo de desenvolvimento. 

 

Assim, muito mais do que cumprimento de exigências legais, ações 

planejadas e reflexivas de responsabilidade social pelas universidades, que visem 

efetivamente reduzir iniquidades, preconceitos e desigualdades sociais, podem 

mudar o rumo da vida da comunidade de seu entorno, pois é na formação de futuros 

profissionais/cidadãos conscientes e esclarecidos que tais ações produzirão seus 

resultados. 

 

 

2.2 A RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR E SUAS RELAÇÕES 
COM O DESENVOLVIMENTO 

 

 

A sociedade contemporânea vem assistindo, principalmente nas 

últimas décadas, profundas transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais, resultado de um mundo cada vez mais globalizado. O veloz 

desenvolvimento tecnológico impõe mudanças e adaptações rápidas, exigindo das 

pessoas muito mais agilidade e flexibilidade (HESPANHOL, 2006, p. 61). 

Assim, de acordo com Rolim e Serra (2010, p. 29), “O papel das 

universidades no desenvolvimento regional vem recebendo uma atenção crescente 
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nos últimos anos e está sendo considerado como um elemento chave no processo 

de desenvolvimento das regiões”.  

 

Entretanto, Celso Furtado, desde 1984, já pregava o enorme poder 

transformador e propulsor de desenvolvimento das universidades, quando tomam 

consciência de sua responsabilidade social: 

 
A universidade é, certamente, uma das invenções mais maravilhosas 
surgidas em qualquer cultura. Ela cristaliza a percepção de que o 
conhecimento pode ser utilizado para iluminar, disciplinar e ampliar o poder, 
sendo, portanto, ela mesma, uma forma superior de poder capaz de tomar 
consciência de sua responsabilidade social. 
(...) 
Não é de admirar, portanto, que, por toda parte, se haja manifestado a 
tendência para submeter as universidades ao controle de outras instituições 
que exercem poder, como o Estado e a Igreja e, em nossa época, os 
grandes grupos econômicos. Quando se avança por esse caminho, corre-se 
o risco de ver declinar o papel da comunidade universitária na criatividade 
cultural (FURTADO, 1984, p. 55-56).  

 

Nesse ponto, é bom não perder de vistas as lições de Buarque: “a 

política da universidade deve combinar o máximo de qualidade acadêmica com o 

máximo de compromisso social” (BUARQUE, 1986, p. 22).  

Furtado (1984), por sua vez, adverte que é necessária uma estreita 

sintonia entre a universidade e a comunidade, para que se consigam resultados que 

possam melhorar a vida das pessoas e promover desenvolvimento: 

 
O papel que venham a desempenhar nossas universidades dependerá, 
certamente, da forma como elas se insiram na vida social. Para identificar 
os verdadeiros problemas da região - aqueles de cuja solução depende a 
melhoria das condições de vida da massa da população - faz-se necessário 
um contato direto com a realidade social em seus múltiplos aspectos 
(FURTADO, 1984, p. 61). 

 

Tal propósito pode ser alcançado pelas universidades através das vias 

da pesquisa e principalmente da extensão, o espaço propício de aproximação da 

universidade com a comunidade. Além de centro de produção de conhecimentos, a 

universidade só se justifica se for além, difundindo-os junto à comunidade. E é 

exatamente nesse sentido a advertência que faz Furtado: 

 
Mas convém não perder de visa que não basta criar conhecimentos. Não 
menos importante, na vida de uma Universidade, é difundir adequadamente 
esses conhecimentos.  Graças a essa difusão amplia-se o horizonte de 
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possibilidades de ação, ativam-se forças sociais latentes, dinamiza-se a vida 
da coletividade. A interação entre os processos de intervenção e difusão é 
evidente. Se não se dispõe de um verdadeiro conhecimento da realidade 
social, a difusão de conhecimento é inócua ou reforçadora da dependência. 
Por outro lado, se a difusão é eficaz, ativa-se o processo de mudança 
social, o que tende a tornar obsoleto o conhecimento que temos da 
realidade, o qual deve ser renovado. Não tenhamos dúvida de que este é o 
teste da existência de uma verdadeira Universidade: sua atuação como fator 
dinamizador da sociedade e propulsor do enriquecimento da vida dos 
homens e mulheres que forma (FURTADO, 1984, p. 61-62). 

  

Talvez possa colidir, aqui, desenvolvimento nas acepções objetivas 

(conjunto de metas utópicas) e subjetivas (utopia de cada indivíduo ou agrupamento 

considerado) (RISTER, 2007). 

E é extremamente pertinente fazer uma diferenciação entre os termos 

crescimento e desenvolvimento: 

 
A palavra crescimento abrange, para alguns autores, todas as formas de 
progresso econômico, quer respeitem a economias evoluídas, quer 
respeitem a países menos desenvolvidos. Já para outros autores, segundo 
o mesmo verbete, o crescimento implica sempre transformações estruturais, 
havendo apenas países em fases de desenvolvimento diferentes e com 
diversas estruturas econômicas, sociais e políticas (RISTER, 2007, p. 1). 

 

A mesma autora anteriormente citada ainda comenta que Eros Grau 

também faz uma distinção entre o mero crescimento e o desenvolvimento afirmando 

que a ideia de desenvolvimento supõe dinâmicas mutações e importa em que se 

esteja a realizar, na sociedade por ela abrangida, um processo de mobilidade social 

contínuo e intermitente. O processo de desenvolvimento poderia levar a um salto, de 

uma estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do 

nível cultural-intelectual comunitário. Daí por que, importando a consumação de 

mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas também qualitativa, não poderia 

o desenvolvimento ser confundido com a ideia de crescimento. Este último, 

meramente quantitativo, compreenderia uma parcela da noção de desenvolvimento 

(RISTER, 2007, p. 2)  

No último capítulo dessa dissertação será relatado um estudo de caso 

que trata especificamente do papel da extensão universitária e de uma política 

pública (Juizado de Conciliação) e seus papéis propulsores de desenvolvimento 

humano e social. 
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3 ENSINO JURÍDICO: FORMAÇÃO PRÁTICA E CIDADANIA 
 

 

3.1 BREVE PANORAMA DO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO ATUAL E SEUS 
PRINCIPAIS DESAFIOS  

 

 

Os cursos jurídicos no Brasil nasceram sob forte influência dos 

sistemas europeus, principalmente o português, herdando destes os ranços e 

defeitos, principalmente a desvinculação entre o ensino ministrado e a realidade 

social. 
 

As faculdades de Direito foram criadas no Brasil há mais de 170 anos, 
através da Lei de 11 de agosto de 1827, decretada pela Assembléia Geral e 
sancionada pelo Imperador D. Pedro I. Inicialmente, tivemos os cursos de 
Olinda (PE) e São Paulo (SP). O objetivo imediato seria a formação de 
bacharéis em Direito para suprir as necessidades do Império, evitando 
assim que os nossos jovens tivessem que atravessar o Oceano Atlântico 
para buscar, na Europa, uma educação universitária (CASTRO, 2000, p. 11-
12). 

 

É consenso na literatura especializada que o ensino jurídico passa por 

uma crise. Conforme pontua Rodrigues, retrógradas e estagnadas, nossas 

faculdades e cursos de Direito, regra geral, têm contribuído, de forma evidente, para 

a perpetuação do autoritarismo no país. O mais preocupante é que o ensino jurídico 

não é apenas fonte material do Direito, mas é também fonte da política, pois os 

saberes por ele transmitidos reproduzem a sociedade autoritária e o estado 

burocrático existentes no país, servindo como mais um empecilho à construção de 

uma sociedade verdadeiramente democrática (RODRIGUES,  1988). 

Os egressos dos cursos jurídicos no Brasil são frutos, na grande 

maioria das vezes, de uma formação uniforme (desvinculada da realidade regional e 

mercado de trabalho), dogmática e positivista. 

Segundo a concepção positivista, o Direito resumir-se-ia apenas às 

normas jurídicas estatais postas no ordenamento jurídico e o papel do intérprete, nos 

termos da hermenêutica jurídica tradicional, resumia-se na busca da revelação da 

vontade da lei ou da intenção do legislador, já preestabelecidas na norma. 

Privilegiava-se, assim, o aspecto formal do direito em detrimento dos aspectos 

sociais e valorativos, desprezando a própria noção de direito como fenômeno social 

(SOUZA; DIAS, 2012). 
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Dentro desse modelo, ignora-se que a sociedade se modifica e está a 

exigir uma nova postura do Direito, uma maior proximidade do mesmo com as 

constantes mudanças sociais. Assim sendo, a ciência jurídica, no estágio atual, 

exige pesquisa, extensão e ensino reflexivos, críticos e engajados.  

Souza e Dias pontuam:  

 
Hoje, conquanto diversos avanços já tenham sido conquistados no tocante 
à qualidade do ensino jurídico, tais concepções positivistas ainda permeiam 
a mente de diversos operadores do Direito, os quais insistem em resumir o 
Direito à lei. Ocorre que, diante da complexidade da sociedade e da 
realidade contemporânea, a adoção desta didática reducionista tem gerado 
graves consequências à formação do operador do Direito, exigindo uma 
superação do paradigma positivista e a implementação de mudanças na 
postura metodológica e pedagógica dos cursos jurídicos (SOUZA; DIAS, 
2012, p. 2). 

 

As discussões sobre a crise do ensino jurídico centram-se, mormente, 

na questão da metodologia didático-pedagógica (com predomínio de aulas teóricas e 

expositivas), má estruturação do currículo do curso, ausência ou pouco incentivo à 

pesquisa e extensão, despreparo do corpo docente e na desvinculação da teoria e 

prática.  

O que se observa, na maioria das faculdades é que: 
 

[...] a aula expositiva, quando não ocorre a mera leitura do Código, já 
apontada, ou do livro texto, será a do tipo ‘exposição dogmática’ em que a 
mensagem transmitida não pode ser contestada, devendo ser aceita sem 
discussões e com a obrigação de repeti-la, por ocasião das provas de 
verificação (LEITE, 1995, p. 29). 

 

Tal tipo de ensino, além de não desenvolver o raciocínio jurídico crítico 

dos alunos, ainda torna o aprendizado enfadonho, desmotivante, pois exige do 

discente a simples (e árdua) memorização e reprodução passiva da informação 

transmitida pelo professor. Essa visão de “ensino bancário” urge ser superada, pois 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2008, p. 27). 

Muitas tentativas de reforma foram feitas, mas ele continua um curso 

tradicional, conservador, positivista e formalizado.  

Apesar de ser um dos cursos mais procurados no país, formando muito 

mais bacharéis do que o mercado pode absorver, a realidade é que o ensino jurídico 

no país não forma, mas deforma.  Mas o problema não é novo. Vê-se, pelo histórico 
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de sua criação, que o ensino jurídico brasileiro foi inicialmente reservado às elites 

econômicas, concebido exclusivamente para formação de técnicos para ocuparem a 

burocracia estatal, visando operacionalizar a ideologia político-jurídica liberalista do 

Estado Nacional (RODRIGUES, 1988). 

De lá para cá houve um aumento excessivo de cursos de Direito no 

país, considerando que contabilizamos, no início do ano de 2013, aproximadamente 

1.200 cursos e 800 mil matrículas. 

Entretanto, há em torno de 25% de ociosidade nas vagas autorizadas 

desse curso e uma demanda de cem novos cursos para serem abertos (o que 

representa mais de 25 mil vagas). O grande problema é que o índice de reprovação 

no XI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil foi de 86,94% (resultado publicado 

em 19/11/2013), o que denota, de modo geral, que são péssimas as condições 

educacionais de algumas faculdades, onde o processo seletivo muitas vezes não 

passa de mera formalidade. Como fruto dessa busca a todo custo de alunos, 

admitem-se candidatos extremamente despreparados que, no final do curso, 

pouquíssimas chances terão de passar no Exame da Ordem ou em concursos 

públicos. 

Diante desse quadro alarmante, o MEC suspendeu a abertura de 

cursos de Direito até o estabelecimento de novos critérios para a expansão e 

regulação dos cursos. A suspensão foi anunciada em 22 de março de 2013, durante 

a assinatura de um acordo de cooperação técnica com a OAB. 

Segundo o Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006, há formalidades 

rígidas para abertura de um novo curso de direito no país. São modalidades de atos 

autorizativos: credenciamento e recredenciamento de instituições de educação 

superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação. Todas essas fases foram concebidas visando alcançar uma 

melhor qualidade dos cursos jurídicos, impedindo a abertura ou a continuidade 

daqueles cursos considerados deficitários. 

Já a Portaria MEC n. 147, de 2 de fevereiro de 2007 (Anexo A) prevê 

que: 

 

Art. 3º Os pedidos de autorização de cursos de graduação em direito que 
careçam de parecer favorável da Ordem dos Advogados do Brasil deverão 
ser instruídos com elementos específicos de avaliação, nos termos do art. 
29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, indicados em diligência da 
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SESu, com base no art. 31, § 1º, do Decreto nº 5.773, de 2006, que possam 
subsidiar a decisão administrativa em relação aos seguintes aspectos: 
I - a demonstração da relevância social, com base na demanda social e sua 
relação com a ampliação do acesso à educação superior, observados 
parâmetros de qualidade; 
II - indicação da existência de um núcleo docente estruturante, responsável 
pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e 
desenvolvimento, composto por professores: 
a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; 
b) contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente 
dedicação plena ao curso; e 
c) com experiência docente na instituição e em outras instituições; (BRASIL, 
2007). 

 

Segundo a legislação educacional pertinente - Resolução CNE/CES n. 

9, de 29 de setembro de 2004 (Anexo B), hoje, toda a estrutura pedagógica do curso 

de Direito deve ser direcionada para que o respectivo bacharel tenha, como 

competências e habilidades gerais (art. 4º): 

  
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos 
ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
II - interpretação e aplicação do Direito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 
outras fontes do Direito; 
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 
procedimentos; 
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 
reflexão crítica; 
VII - julgamento e tomada de decisões; e, 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 
aplicação do Direito (BRASIL, 2004). 

 

O termo “habilidade”, segundo Roberto Aguiar (2004, p. 17-18), é um 

conceito relacional: quem é hábil, o é para determinada função, procedimento ou 

interferência. Ela está voltada para uma direção, é uma aptidão intencional. 

Aguiar (2004) também explora as habilidades específicas para o 

exercício jurídico. Além da habilidade de escolher o Direito como profissão, o aluno 

deveria desenvolver inúmeras outras, que são específicas para o exercício jurídico: 

a) habilidade de dialogar, jogar e clamar por ética num mundo marcado 

pela velocidade e ineditismo dos problemas; 

b) habilidade de acumular repertório dentro de um contexto 

multidisciplinar; 

c) habilidade de desenhar em sua existência caminhos éticos, opções 

políticas transformadoras e soluções inovadoras; 
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d) habilidade de ser curioso, de não se conformar com a primeira 

solução, de não aceitar caminhos superficiais e de contextualizar a questão ao invés 

de simplesmente adequá-la às formalidades legais ou ao entendimento dominante e 

hegemônico; 

e) habilidade de entender o mundo, promovendo uma consciência 

dinâmica do que o cerca; 

f) habilidade de entender o outro; 

g) habilidade de entender a si mesmo; 

h) habilidade de se comunicar, isto é, de perquirir o sentido mais 

profundo nos textos e contextos, tornando-se capaz de recriar, ressemantizar, 

construir imaginários, além de interpretar e redigir; 

i) habilidade de entendimento e releitura das normas; 

j) habilidade de entender, interferir e solver conflitos; 

k) habilidade de deslocar o olhar; 

l) habilidade de disciplinar-se; 

m) habilidade de formar repertório; 

n) habilidade de captar o novo; 

o) habilidade de legislar; 

p) habilidade de negociar; 

q) habilidade de arbitrar; 

r) habilidade de pesquisar; 

s) habilidade de fundamentar e argumentar; 

t) habilidade de jogar; 

u) habilidade de operar com as técnicas jurídicas tradicionais; 

v) habilidade de trabalhar com tecnologias; 

x) habilidade de compreender novos problemas; 

y) habilidade de trabalhar com outras línguas; e 

z) habilidade de agir e pensar multidisciplinarmente. 

Diante de todos esses requisitos, o curso de graduação em Direito 

deverá assegurar, no perfil do graduando (art. 3º da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 

de setembro de 2004), sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade 

de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada 

a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para 
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a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do 

Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 

Sem dúvidas, a edição de diretrizes curriculares para os cursos 

jurídicos brasileiros constitui um novo marco para o ensino do Direito exigindo-se um 

repensar de condutas, com novas propostas pedagógicas, para o desejável 

desenvolvimento de habilidades e competências entre os discentes. Nesse sentido, 

Boaventura de Sousa Santos entende que essa vivência se trata de: 

 

Um conjunto de práticas que promovem uma nova convivência activa de 
saberes no pressuposto de que todos eles, incluindo o saber científico, se 
podem enriquecer [...] [isso] implica uma vasta gama de valorizações, tanto 
de conhecimentos científicos, como de outros conhecimentos práticos, 
considerados úteis, cuja partilha por pesquisadores, estudantes e grupos de 
cidadãos serve de base à criação de comunidades epistémicas mais amplas 
que convertem a universidade num espaço público de interconhecimento 
onde os cidadãos e os grupos sociais podem intervir sem ser 
exclusivamente na condição de aprendizes (SANTOS, 2004, p. 77-78).  

 

Entretanto, não é isso que se observa, principalmente considerando os 

baixos níveis de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, em que 

vários bacharéis sequer demonstram domínio da língua pátria, ou capacidade de 

entender as questões propostas e resolvê-las ou mesmo demonstrar que podem 

atuar de maneira crítica e reflexiva frente aos desafios da sociedade atual.  

Mostram-se os egressos, na maioria das vezes, alienados e 

conformados com o simples reproduzir (sem qualquer questionamento crítico de 

justiça) o que aprenderam nos bancos escolares. 

Essa reprodução acrítica, essa apatia política são tratados com muita 

acuidade por Lemos, que retoma aos ensinamentos de Arendt: 

 

A passividade é demonstrada no tradicional e obsoleto conceito de 
cidadania como a possibilidade de o indivíduo votar e ser votado. O 
indivíduo que se torna cidadão apenas quando participa de maneira 
representativa das decisões de seu espaço não pode estar compreendido 
naquele ideal grego de política. Assim, inicia-se a ilustração do 
esquecimento ou da perda da política tão bem retratada por Arendt, que 
cresce na medida em que o espaço privado e os acontecimentos 
relacionados a ele podem se alargar e adentrar o domínio público (LEMOS, 
2012, p. 59). 

 

E não podemos fechar os olhos a uma realidade impactante: 
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A sociedade em que vivemos tomou uma forma excessivamente centrada 
nas atividades econômicas. O mercado, sua expressão simultaneamente 
concreta e simbólica, pauta o ritmo das atividades e grande parte do espírito 
das relações entre as pessoas e as destas com as instituições. A 
racionalidade funcional tende a se impor à racionalidade substantiva, 
transformando pessoas e cidadãos em consumidores, priorizando este 
aspecto sobre as demais dimensões humanas. O paradigma 
paraeconômico busca romper esta centralidade em direção a uma 
perspectiva multicêntrica, uma unitas multiplex para superar os obstáculos, 
na construção de uma nova sociedade mais justa (GOMES; MORETTI, 
2007, p. 279). 

 

Tal conjuntura por vezes leva ao professor desempenhar vários papéis, 

como “garçon”, que tem de levar o conhecimento até o aluno (que se julga o cliente) 

e se esse não gosta do atendimento, é forçada a demissão do professor-garçon, 

saindo a instituição educacional ilesa, porque foram os alunos que tomaram a 

iniciativa da demissão, não a escola. Alguns professores que já perceberam essa 

realidade buscam agora se amoldar ao cenário e adotam nova postura, sendo a pior 

delas a de “professor amiguinho dos alunos” (GOMES; MORETTI, 2007, p. 9). 

A Ordem dos Advogados do Brasil justifica que o exame de ordem, 

apesar de muitas vezes criticado como instrumento de reserva de mercado, é a 

“garantia do cidadão”, no sentido de que não será inserido no mercado um 

advogado mal preparado, que será incapaz de atuar a contento e com 

responsabilidade as suas funções. 

O atual Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus 

Vinícius Coelho, em entrevista à Revista Veja, de 14 de agosto de 2013, quando 

questionado sobre os motivos que teriam levado, no X Exame da OAB (resultado 

publicado em 26/07/2013),  a reprovar  71,93% de candidatos e que isso poderia ser 

sinal de falência do ensino de direito no Brasil, respondeu: 

 

Em vinte anos, o Brasil saiu de cerca de 200 faculdades de direito para 
1.300. A qualidade, por óbvio, não acompanhou a quantidade. A grade 
curricular dos cursos é ultrapassada, não se fala sobre mediação e 
arbitragem, sobre o processo judicial eletrônico. Tudo isso é futuro do 
direito. Mas nas faculdades só se fala do passado. Não é possível continuar 
com um curso de direito que só estimula a litigiosidade. O ensino ainda é 
feito por professores que se baseiam em doutrina, não há estudos de casos. 
É preciso estudar os casos e ter um aprendizado prático (...) (COELHO, 
2013, p. 15). 

 

Ao ser indagado sobre a saturação do mercado da advocacia e o que 

fazer com tantos profissionais da advocacia, foi enfático: 
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No último exame da Ordem foram aprovadas 32.900 pessoas. O índice de 
reprovação ainda é alto, mas temos 60.000 aprovados a cada ano. Esse é o 
número total de advogados existentes hoje na França. Já temos 800.000 
advogados no Brasil, e ainda entra no mercado de trabalho uma França por 
ano. É preciso coibir a abertura de cursos e fechar aqueles que não têm 
qualidade (COELHO, 2013, p. 15). 

 

Atualmente, a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho 

Federal opina previamente nos processos de criação, reconhecimento ou 

credenciamento de faculdades junto ao MEC. No entanto, apesar de sua previsão 

legal, os pareceres têm caráter meramente opinativo, portanto não impedem que 

seja autorizada a abertura de faculdades sem os requisitos mínimos desejáveis para 

funcionamento, segundo seus critérios. 

Se é certo que existe uma crise, é também certo que uma reforma se 

faz necessária, e ela vai muito além das exigências do mercado consumista. 

Almeida Junior tem uma opinião bastante inovadora e diferenciada 

sobre o assunto, defendendo que a proliferação dos cursos de Direito no Brasil e a 

superação do positivismo jurídico na verdade são condições que favorecem a 

ampliação do acesso à justiça: 

 

(...) ao se indagar se a crise do ensino jurídico advém da proliferação dos 
cursos de Direito no Brasil, a resposta tem de ser negativa. Com efeito, não 
foi a difundida proliferação das faculdades de Direito que gerou no país um 
ensino exageradamente positivista, legalista e dogmático, explorado pelos 
abastados e motivador da exclusão social. Inexiste relação entre a 
proliferação dos cursos de Direito e a formação de pessoas avessas às 
desigualdades sociais, mantenedoras da ordem jurídica tradicional e 
defensoras das classes dominantes. 
Ousa-se afirmar, derradeiramente, que o aumento do número de cursos de 
Direito no Brasil implica, na prática, uma estratégia que visa favorecer 
segmentos sociais que se encontram em posições desvantajosas e em 
piores condições de competição na sociedade, ou seja, numa busca para 
eliminar ou diminuir os desequilíbrios existentes entre determinadas 
categorias sociais, o que conduz ao entendimento de que a proliferação dos 
cursos de Direito caracteriza uma espécie de ação afirmativa (ALMEIDA 
JUNIOR, 2008, p. 264).  

 

Conforme Balbinot, a reforma do ensino jurídico “consiste em dotar o 

bacharel, futuro operador do Direito, arquiteto social, de instrumentos capazes de 

permitir a sua colaboração no longo caminho da transformação social” (BALBINOT, 

2001, p. 261). 

Por sua vez: 
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Roberto Lyra Filho vê a questão fundamental do ensino jurídico no fato de 
que só se pode repensá-lo a partir da correta visão do Direito. Nenhuma 
reforma trará resultados se continuar vinculada à idéia positivista que reduz o 
Direito ao direito positivado pelo Estado. A reforma didática há que se basear 
na “re-visão” do conjunto. Uma reforma válida do ensino jurídico só pode ser 
feita a partir de uma revisão global, sociológica e filosófica, do que é Direito. 
Todo o resto é complemento, opção metodológica, apuro formal. A proposta 
de Lyra Filho pode ser sintetizada na proposição Dialética como método de 
apreensão do fenômeno jurídico em sua totalidade e devir, e na enunciação 
de uma nova visão do Que é Direito – como positivação da liberdade 
conscientizada e conquistada nas lutas sociais e formulador dos princípios 
maiores da justiça social que nelas emergem – a partir disso (RODRIGUES, 
1988, p. 102). 

 

A reformulação do ensino jurídico brasileiro, tão almejada e exigida por 

nossa legislação educacional, poderia ser alcançada com algumas medidas, como 

aprimoramento e integração das aulas teóricas e práticas, alteração dos currículos 

dos cursos, com ênfase para a valorização das disciplinas propedêuticas, o 

investimento substancial em projetos de pesquisa e extensão e medidas visando a 

qualificação e atualização do corpo docente, como financiamentos de mestrado e 

doutorado (SOUZA; DIAS, 2012). 

Conforme alerta Aguiar, a visão fragmentada do conhecimento jurídico, 

com disciplinas isoladas entre si, deve ser superada: 

 
Só uma formação flexível, multidisciplinar, metodologicamente aberta, 
poderá propiciar o aparecimento de cientistas e operadores criativos, 
curiosos, envolvidos e abertos para o novo. Se a atual estrutura for mantida, 
as escolas de direito, seus responsáveis, seus professores e, 
principalmente, seus estudantes continuarão alheios às novas demandas, 
não terão capacidade de identificar mudanças, nem criatividade para 
administrar as novas situações advindas de novos problemas (AGUIAR, 
2004, p. 181-182). 

 

Merecem valorização as disciplinas propedêuticas ou humanísticas, 

tais como filosofia, ética, sociologia, ciência política e teoria do direito, que 

enriquecem a estrutura curricular e aguçam o senso crítico dos alunos. 

A prática jurídica deve merecer especial atenção, pois é o meio e o 

lócus onde a identidade profissional e social do aluno é formada. Segundo 

Hespanhol (2006, p. 65), tratando-se de estágio de prática jurídica, é necessário 

refletir que: 
 

O processo de formação implica o domínio de certas técnicas, mas não 
pode se reduzir a isso, vez que o profissional deve ser capaz, diante das 
várias e complexas situações que surgirão, não só de utilizá-las 
adequadamente, como também de criar novas técnicas. 
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Qualquer estágio tem uma função socializante, ou seja, tem a função de 
colocar o aluno em contato com o meio laboral, para que ele se familiarize 
com a hierarquia, horários, rotina, modo de vida. 

 

Hoje, compreende-se que o estágio não se trata de mera aplicação da 

teoria, mas vai muito além: 
 

Evidencia-se a iniciativa de romper com a concepção tradicional de estágio, 
que o apresenta numa concepção dicotômica - teoria/prática - e de 
compreendê-lo como atividade pedagógica, portanto, parte integrante e 
indispensável ao processo de formação (HESPANHOL, 2006, p. 67-68). 

 

E somente com o contato social será possível constatar as dificuldades 

de acesso à justiça e, em contrapartida, moldar o papel do profissional do Direito 

enquanto agente de transformação e não mero defensor da ordem posta.  

Marilena Chauí (2001, p. 35) defende que a “Universidade não pode se 

desvencilhar de sua comunidade, na medida em que, na qualidade de instituição 

social, realiza e exprime, de modo determinado, a sociedade de que é e faz parte”. 

Daí a importância do estágio planejado com vistas à reflexão das 

necessidades da sociedade atual, o que pode ser notado no Escritório Escola, onde 

se observa que o discente tem efetivo contato com a comunidade e seus problemas 

reais, bem como a prática e os ambientes jurídicos que farão parte, no futuro, de seu 

exercer profissional, de acordo com o próximo capitulo que será desenvolvido. 

Quanto à pesquisa e extensão, é necessário destacar: 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade (FREIRE, 2008, p. 16). 

 

A questão do professor dos cursos jurídicos merece minucioso olhar, já 

que muitos estão despreparados para a função que lhes foi confiada. Repetem o 

que receberam nos bancos acadêmicos de outrora todos os defeitos de um ensino 

dogmático e positivista. Alguns deles fazem do magistério apenas um instrumento de 

status social, outros o concebem como mera fonte de complementação de renda 

secundária e são poucos os que realmente fazem da docência jurídica sua carreira 

principal. 

Assim, é importante a conscientização da necessidade do 

aprimoramento profissional, com o incentivo à qualificação e atualização do corpo 
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docente, através de financiamentos de mestrado e doutorado, além de cursos de 

didática. Em substituição das aulas exclusivamente expositivas, tais professores 

poderiam se utilizar de seminários, palestras, debates e estudos em grupos, 

despertando os alunos para a busca do saber, ao invés de meros depositários de 

informações. 

Gomes e Moretti, citando Tragtenberg, apontam que o papel do 

professor dentro desse universo crítico e delicado de formar pessoas e futuros 

profissionais é muito maior e decisivo, fazendo uma crítica ácida do que vem 

acontecendo em alguns lugares: 

 

O problema significativo a ser colocado é o nível de responsabilidade social 
dos professores e pesquisadores universitários. A não preocupação com as 
finalidades sociais do conhecimento produzido se constitui em fator de 
“delinqüência acadêmica”, ou da “traição do intelectual”. Em nome do 
“serviço à comunidade”, a intelectualidade universitária se tornou cúmplice 
do genocídio, espionagem, engano e todo tipo de corrupção dominante, 
quando domina a “Razão do Estado” em detrimento do povo... Estritamente, 
o mundo da realidade concreta é sempre muito generoso com o acadêmico, 
pois o título acadêmico torna-se passaporte que permite o ingresso nos 
escalões superiores da sociedade: a grande empresa, o grupo militar e a 
burocracia estatal. O problema da responsabilidade social é escamoteada, a 
ideologia do acadêmico e não ter nenhuma ideologia, faz fé de apolítico, isto 
é serve à política do poder” (GOMES; MORETTI, 2007, p. 9).  

 

Os desafios para vencer a crise do ensino jurídico são grandes, mas os 

resultados valerão a luta. É preciso a busca por mais qualidade, por mais ética e 

criticidade, por mais visão de justiça e emancipação social. Não bastam mais ao 

jurista apenas o conhecimento da norma e sua vigência. É necessário ser muito 

mais ambicioso: servir de instrumento para o acesso à justiça e o desenvolvimento 

humano e social. 

 

3.2 A CIDADANIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA FORMAÇÃO PRÁTICA DO 
DISCENTE DO CURSO DE DIREITO 

 
 

A história da cidadania se confunde com a história das lutas por 

direitos, que envolveu um longo processo histórico, em momentos e de formas 

diferentes em cada sociedade. Essa luta demandou lágrimas, sangue e sonhos de 

inúmeras pessoas. A cidadania é algo sempre em construção: constrói-se e 

conquista-se.  
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Deste muito tempo, 

 
Os gregos definiam cidadania como um bem inestimável. Para eles a plena 
realização do homem se fazia na sua participação integral na vida social e 
política da Cidade-Estado (...) só possuía significação se todos os cidadãos 
participassem integralmente da vida política e social e isso só era possível 
em comunidades pequenas (BERNARDES, 1995, p. 23). 

 

Aqui se faz necessária uma advertência: 

 
Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que 
significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. É muito diferente ser 
cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil (para não falar dos 
países em que a palavra é tabu), não apenas pelas regras que definem 
quem é ou não titular da cidadania (por direito territorial ou de sangue), mas 
também pelos direitos e deveres distintos que caracterizam o cidadão em 
cada um dos Estados-nacionais contemporâneos. Mesmo dentro de cada 
Estado-nacional o conceito e a prática da cidadania vêm se alterando ao 
longo dos últimos duzentos ou trezentos anos. Isso ocorre tanto em relação 
a uma abertura maior ou menor do estatuto de cidadão para sua população 
(por exemplo, pela maior ou menor incorporação dos imigrantes à 
cidadania), ao grau de participação política de diferentes grupos (o voto da 
mulher, do analfabeto), quanto aos direitos sociais, à proteção social 
oferecida pelos Estados aos que dela necessitam (PINSK; PINSK, 2008, p. 
9). 

 
Assim, a evolução do conceito de cidadania nos revela muitas 

situações que, vistas como absurdas no passado, se incorporam ao conceito de 

cidadão com o passar do tempo, podendo ser citados como exemplos  a situação da 

mulher, da criança, do negro, do portador de deficiência, o acesso ao voto, etc.  

Desta forma, a compreensão da cidadania requer uma contextualização, e deve se 

ligar, intrinsecamente, às lutas e reivindicações de cada povo e ao pleno exercício 

da democracia (CAVALCANTE, 2010). 
 

O Direito posto, justificado apenas na lei da história e do movimento, é 
desprovido de legitimidade, no sentido aqui adotado, já que não se pode 
considerar legítimo aquilo que apenas é positivamente justificado, sem ser 
referendado pelos cidadãos, sem ser construído no espaço - entre e sem 
ser dotado de poder, no sentido arendtiano. Deixa o Direito de representar 
elemento de autodeterminação política. 
As democracias liberais acentuam esse processo de perda, na medida em 
que a linguagem do consumo domina todas as relações, inclusive as 
políticas. Assim, surge a necessidade de fundar espaços democráticos mais 
republicanos; espaços que, além de assegurarem os direitos individuais, 
também visem o bem comum e a construção de um ambiente público 
através da participação dos cidadãos (LEMOS, 2012, p. 164). 
 

Dalmo de Abreu Dallari nos apresenta um conceito de cidadania 

clássico: 
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A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social (DALLARI, 1998, p. 14). 

 

Cavalcante (2010, p. 2) faz uma importante constatação, no sentido de 

que cidadania e o acesso à justiça são indissociáveis: 

 
A dupla: cidadania e acesso à justiça deve avançar lado a lado, pois o 
abandono de um desses elementos, traz sérios rebatimentos sobre o outro, 
prova disso encontra-se nas dificuldades de ampliar e usufruir os direitos 
civis, políticos e sociais, integrantes do conceito de cidadania, verificadas 
sempre que a ordem jurídica é rechaçada, e o acesso à uma ordem jurídica 
justa é obstacularizado, pois a grande derrocada da cidadania verifica-se, 
quando a estrutura estatal não permite a discordância, e institui o silêncio 
dos “cidadãos”, obrigando-os, aceitar muitas vezes o inaceitável. 

 

Lembremos que a Carta Magna de 1988 instituiu a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana como fundamentos da democracia a ser instalada – 

art. 1º (BRASIL, 1988). 

Hoje, ultrapassada aquela visão originária e até restritiva de cidadania 

(participação política: podendo votar e ser votado), entende-se que ser cidadão é 

algo muito superior, é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 

perante a lei, à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice com 

dignidade, enfim, é usufruir dos direitos e garantias fundamentais insculpidos na 

Constituição da República de 1988. 

Santos (1999, p. 12) nos oferece uma importante nuance da 

funcionalidade da cidadania, descrita a seguir: 

 
O mecanismo que regula a tensão entre a sociedade civil e o Estado é a 
cidadania, vez que por um lado, limita os poderes do estado, por outro, 
universaliza e igualiza as particularidades dos sujeitos de modo a facilitar o 
controle social de suas atividades. 

 

Dentro desse contexto maior, de busca pela incorporação da cidadania 

para todos os brasileiros, é extremamente importante o papel do educador como 

formador de cidadãos esclarecidos e emancipados.  

Segundo Candau (2001, p. 27): 
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Como sujeito da história, compreendo o educador, o autêntico educador, 
como o ser que constrói, pedra sobre pedra, o projeto histórico de 
desenvolvimento do povo. Um ser, junto com outros, conscientemente, 
engajado no “fazer” a história. Não vou, aqui, quixotescamente, colocar o 
educador como o “Hércules”, herói, construtor de todo um projeto histórico. 
Estou consciente, como todos nós aqui presentes estamos, de que não é a 
educação, por si, que cria um modelo social, mas que ela atua dentro de um 
modelo social existente ou por existir. Todavia, creio que, na intimidade do 
sistema social, o educador, ao mesmo tempo humilde e grandioso, tem 
papel fundamental no desenvolvimento e execução de um projeto histórico 
que esteja voltado para o homem [...].   

 

Conforme Martinez (2002, p. 61) “muito mais que meros repetidores de 

conhecimento, necessita-se de construtores de cidadania”. Adverte ainda que essa é 

uma tarefa árdua, considerando-se que o professor de hoje nada mais foi do que o 

aluno do ensino jurídico de ontem, educado mediante a utilização de aulas 

expositivas “bancárias” de origem secular (MARTINEZ, 2002, p. 24).  

Além disso, expõe que existe um forte apego à dominação no ensino 

jurídico, no sentido de imposição de normas jurídicas que não representam a 

vontade da maioria da população, mas de uma minoria interna ou externa, 

controladora do poder em nome de um sistema de economia de mercado, com 

sérios problemas estruturais: 

 
A dominação presente no Direito é repassada aos alunos no ensino jurídico 
com autoridade pelos professores que, mesmo também oprimidos pela 
estrutura exposta, acabam por atuar em seu favor, impondo seu saber sobre 
as regras jurídicas de forma inquestionável aos alunos, modelando-os para 
serem operadores condizentes com a manutenção do sistema (MARTINEZ, 
2002, p. 11). 

 

O perfil do professor universitário das faculdades de direito deveria se 

compor de três momentos: preparo didático, preparo científico e comportamento 

ético, sem os quais “compreendidos de forma conjugada, não se pode falar de um 

professor universitário” (FERREIRA SOBRINHO, 1997, p. 27). 

Então, podemos entender que o docente jurídico deve ter uma 

capacidade de compartilhamento crítico e criativo dos conhecimentos, o que lhe 

exige constante pesquisa, investigação e reciclagem. Deve ainda ter capacidade 

para problematizar e estimular a produção de soluções harmônicas com conteúdo 

social, além de se auto-avaliar constantemente; capacidade de liderança e formação 

de grupos de estudo envolvendo os discentes na produção científica decorrentes 

desse estudo; saber usar diversificadas técnicas pedagógicas; ter inteligência 
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emocional; postura ética e de responsabilidade social e, finalmente, ausência de 

autoritarismo (MARTINEZ, 2002). 

Mas como conseguir essa tão almejada mudança da postura do 

professor? Segundo Freire, todo o processo de mudança crítica e libertária deve 

respeitar em primeiro lugar a figura do opressor, pois, caso contrário, estar-se-ia 

oprimindo o opressor. “E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos 

- libertar-se a si e aos opressores” (FREIRE, 1987, p. 30).   

Por outro lado, o autor continua o seu raciocínio dizendo que o 

oprimido somente se liberta quando, ao assumir a posição de poder do opressor, 

não lhe repete os atos, pois assim estar-se-ia produzindo um ciclo contínuo de 

oprimidos e opressores na sociedade.  

Cabe também perquirir qual o papel do direito e da formação dos 

juristas: o direito pode ser mesmo um instrumento de mudança social? Os juristas 

têm a formação cultural necessária para o exercício de suas funções rumo a essa 

mudança (MACHADO, 2005)?  

Dentre tantos outros fatores, o autor diz que dificilmente essa mudança 

social ocorreria, já que o ensino jurídico se mostra: 

 

Excessivamente tecnicista, resumido no estudo das técnicas jurídicas de 
interpretação e aplicação dos textos legais sem qualquer articulação com os 
domínios da ética e da política (...); o ensino completamente esvaziado de 
conteúdo social e humanístico (MACHADO, 2005, p. 19). 

 

Aqui deve ser ressaltado que o conhecimento da realidade social é 

imprescindível para a autuação profissional consciente, conforme assevera Krahl: 

 

A norma provém da valoração dos fatos sociais. Portanto, não pode haver 
uma verdadeira formação jurídica sem o conhecimento do Direito em sua 
tridimensionalidade. O cultor do Direito tem que conhecer quais são as 
necessidades da sociedade em que vive para ver e pugnar por leis e 
interpretações mais eficazes, que atendam às necessidades sociais. 
Precisa conhecer que valores, que bens são caros à sociedade, para 
estabelecer um Direito que sirva de fundamento a uma ordem social mais 
justa. Para tanto, não basta ao jurista apenas o conhecimento da norma e 
de sua vigência (KRAHL, 2002, p. 74). 

 

Assim, enquanto focados apenas no estudo de normas, os bacharéis 

em direito não são formados para entender os reais problemas sociais e políticos de 
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seu tempo e, portanto, não conseguem intervir na conjuntura deles, visando uma 

mudança social.  

Hespanhol aponta que: 

 

É nesse contexto, de uma sociedade cada vez mais globalizada, em 
constante transformação e evolução, que se impõe às Instituições de Ensino 
um desafio: a formação de um novo profissional, que seja capaz de se 
adaptar e responder à dinâmica social. Logo, paralelamente à função de ser 
centro de produção de conhecimento, cultura e desenvolvimento de 
tecnologias, é função da Universidade a formação de profissionais 
comprometidos com os deveres de cidadania, profissionais críticos e 
reflexivos em relação à sua realidade, capazes de prevenir e solucionar 
conflitos através de novas formas de composição compatíveis com as 
exigências sociais (HESPANHOL, 2006, p. 61-62). 

 

Machado, por sua vez, explica que: 

 

A mudança social é dos fenômenos que a sociologia tem abordado pelos 
mais diferentes aspectos. A sociologia moderna, com todos os seus 
atributos de cientificidade, admite que a idéia de mudança é mesmo 
inerente aos sistemas sociais e que as suas causas podem ser endógenas, 
exógenas e até mesmo mistas. Além disso, os sociólogos vêm catalogando 
os mais diferentes tipos de mudança, como a mudança evolutiva, a cíclica, a 
linear, a contínua ou descontínua etc. (MACHADO, 2005, p. 199). 

 

É necessário sublinhar que muitos não conseguem enxergar nenhum 

papel do direito nos processos de mudança social, por enxergar no mesmo direito 

um instrumento de controle e de dominação da classe dominada pela classe 

dominante. Essa posição marxista inspirou um escritor chileno, Monreal, a sugerir 

enfaticamente a incapacidade do direito para implementar mudanças sociais, 

explicando que, por mais motivado que esteja o legislador, a vida social flui 

constantemente “em permanente indiferença pelas suas formas pretéritas”, 

positivadas nos códigos de direito (MONREAL, 1988, p. 32). 

Em sentido semelhante, do direito posto estar longe da vontade dos 

cidadãos e, portanto, desprovido de legitimidade e distante dos ideais republicanos, 

eram também as ideias de Arendt: 

 

O Direito posto, justificado apenas na lei da história e do movimento, é 
desprovido de legitimidade, no sentido aqui adotado, já que não se pode 
considerar legítimo aquilo que apenas é positivamente justificado, sem ser 
referendado pelos cidadãos, sem ser construído no espaço-entre e sem ser 
dotado de poder, no sentido arendtiano. Deixa o Direito de representar 
elemento de autodeterminação política. 
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As democracias liberais acentuam esse processo de perda, na medida em 
que a linguagem do consumo domina todas as relações, inclusive as 
políticas. Assim, surge a necessidade de fundar espaços democráticos mais 
republicanos; espaços que, além de assegurarem os direitos individuais, 
também visem o bem comum e a construção de um ambiente público 
através da participação dos cidadãos (LEMOS, 2012, p. 164). 

 

Mas Machado aponta que (2005, p. 201-202): 

 
(...) chega a ser mesmo curioso que justamente um pensamento crítico de 
inspiração marxista é que vai enxergar no direito as possibilidades de um 
uso efetivamente transformador. É certamente nesse sentido que 
Boaventura de Souza Santos fala num “uso não burguês do direito 
burguês”. Nesse caso, para além de simples instrumento de controle, 
repressão e manutenção do status quo, o direito poderia funcionar como 
mecanismo de direção e promoção social, impulsionando as mudanças que 
poderiam significar, no limite, um conjunto de medidas contrárias à ordem 
vigente, de verdadeiro confronto com os valores, ou com os padrões de 
relações sociais típicas de uma sociedade capitalista, como é o caso, por 
exemplo, do uso do direito para inclusão social, para garantir a autonomia 
dos trabalhadores, para a distribuição de renda e de direitos básicos etc. 

 

Rister, comentando sobre o papel positivo do direito nas questões 

desenvolvimentistas alerta que: 

 
Urge romper com a visão tradicional de que o direito consiste num obstáculo 
ao desenvolvimento, na medida em que, por constituir aquele na 
cristalização de uma ideologia, tende a manter a realidade socioeconômica 
do País e a não contribuir para realizar as transformações necessárias ao 
processo desenvolvimentista (RISTER, 2007, p. 519). 

 

Deve-se aqui fazer uma ressalva com relação ao Ministério Público, 

que tem agido de forma potencialmente transformadora e não meramente de defesa 

e manutenção da ordem jurídica vigente. 

Merece destaque também os inegáveis avanços trazidos pela 

Constituição Federal de 1988 e as demais leis que lhe sucederam, como as relativas 

ao consumidor, criança e adolescente, idoso, deficiente físico, mulher vítima de 

violência doméstica, meio ambiente etc, com sua rede de normas protetivas de 

direitos difusos e coletivos, o que força os profissionais do direito, de modo geral, a 

deixar de agir de modo predominantemente privativista, mas a atuar tendo em mente 

uma dimensão coletiva e solidarista. 

Observa-se, entretanto, que existe uma tensão ou um contraste entre o 

perfil tradicional do ensino jurídico (tecnicista, formalista e despolitizado) e as novas 

expectativas decorrentes dessa nova legalidade (mais solidária e mais progressista), 
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aliada a uma sociedade mais consciente de seus direitos, principalmente devido aos 

meios de comunicação. 

É preciso uma mudança de mentalidade dos profissionais do direito 

para uma nova atuação sócio-jurídica e também política. Antes, necessário se faz 

superar os modelos normativo-positivista de ensino e aplicação do direito liberal. É 

muito grande a resistência que ainda existe com relação aos novos modos de 

atuação desse profissional, quer em função da visão conservadora de alguns, quer 

pelo natural receio de outros, que são os beneficiários das estruturas de poder 

vigentes (MACHADO, 2005).  

O autor destaca: 

 

Logo, se há uma missão constitucional de defesa legítima da “ordem jurídica 
democrática” pelos operadores do direito, a alternativa que resta aos 
integrantes das carreiras jurídicas é, segundo pensamos, a de atuar mais no 
sentido do aprofundamento da democracia no âmbito das classes 
populares, lutando pela distribuição igualitária dos direitos fundamentais da 
pessoa humana e pela radicalização da cidadania; do que, propriamente, 
atuar simplesmente na aplicação e fiscalização formalista de uma legalidade 
que no mais das vezes bloqueia a inclusão das massas populares, limitando 
a distribuição democrática da justiça social em nome da ordem e da lei. 
(MACHADO, 2005, p. 292). 

 

Nesse ponto, é necessário ressaltar as ideias de Bittar, referentes ao 

importante papel da prática jurídica para os discentes e a comunidade, propiciando 

acesso à justiça, inclusão social e promoção da cidadania: 

 

O Núcleo de Prática Jurídica possui importância determinante no contexto 
do curso de Direito. Isso porque as ciências jurídicas, em seu grande 
número, são ciências aplicadas, que visam menos à especulação e mais à 
decisão social, à produção de determinado efeito imediato nas cadeias de 
relações sociais. Dessa forma, fazer da prática engajada do Direito um item 
do preparo do profissional do Direito é algo de grande importância, em face 
dos desafios que a prática antepõe ao operador do Direito. (...) A 
Universidade possui importante papel social a desempenhar, não somente 
na produção e reprodução de saberes, mas sobretudo na possibilidade que 
tem de, mediante um corpo discente interessado, engajado e bem 
articulado, prestar serviços jurídicos à comunidade, facultando à população 
carente (com ganhos salariais restritos), o acesso à cidadania (BITTAR, 
2001, p. 94-95).  

 

Oliveira também defende enfaticamente o papel dos Núcleos de Prática 

Jurídica, como espaço ideal para formação de profissionais do direito 

comprometidos com os direitos humanos e com a cidadania:  
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De fato, os alunos podem participar da construção de uma nova prática 
jurídica com a comunidade colaborando na sua constituição em sujeito 
coletivo de direito, com identidade própria e com capacidade para intervir 
politicamente para a emergência de novos direitos. (...) as atividades de 
prática jurídica devem tomar uma outra dimensão, voltada para a formação 
de cidadãos preocupados com as questões políticas e sociais, fundado a 
sua atuação na aplicação dos direitos humanos. (...) O Núcleo de Prática 
Jurídica é um espaço realizador do diálogo entre a sociedade e a 
Universidade, concretizando, assim, ensino, pesquisa e extensão. (...) É um 
espaço para um diálogo emancipatório com a sociedade. Os Núcleos de 
Prática Jurídica são de fundamental importância para fomentar o diálogo 
entre a teoria e a prática e têm um importante papel na realização da 
cidadania e dos direitos humanos no Brasil. Esse espaço das Faculdades 
de Direito é o ponto de formação de profissionais de direito socialmente 
comprometidos com a defesa dos direitos humanos e de cidadania e que 
possam perceber as demandas plurais de justiça (OLIVEIRA, 2004, p. 171-
172). 

 

Oliveira (2004) alerta, porém, que os estudantes de direito, quando 

isolados de uma prática social efetiva, comprometida com os direitos humanos e 

com a cidadania, não poderão contribuir para a reflexão de conceitos e teorias que 

não respondam às novas realidades sociais. E acrescenta que esse desencontro 

entre teoria e prática precisa de uma superação. 

Assim, podemos concluir que não basta o curso de direito ter um 

núcleo de prática jurídica, é necessário que esse núcleo esteja em sintonia com os 

ideais constitucionais de promoção dos direitos humanos e efetivação da cidadania. 

Só assim poderá inspirar nos discentes valores maiores do que aqueles conteúdos 

teóricos transmitidos de forma depositária e positivista e, assim, contribuir para que a 

população tenha um verdadeiro acesso à justiça, propiciando um desenvolvimento 

humano e social. 

Tal desiderato só é possível se houver, conjuntamente, por parte da 

direção do curso jurídico, coordenação pedagógica e coordenação do núcleo de 

prática, uma visão abrangente dos objetivos reais e maiores a serem alcançados, 

concebendo e executando políticas públicas visando atingir tal objetivo, mesmo que 

seja preciso lutar ferrenhamente contra toda a burocracia estatal e alienação mental 

que, infelizmente, costuma persistir em nosso país. 

Aliás, estas são exatamente as recomendações de Martinez: 

 
Logo, levar professores e alunos do curso de Direito a vivenciar uma 
pedagogia crítica pressupõe a inserção destes na realidade do determinado 
momento histórico de suas vidas, com vistas em agirem conscientes de sua 
necessidade de participar e modificar as deficiências do processo de ensino 
e aprendizagem tradicionais em busca de transformações culturais a seu 
favor e em favor do bem da coletividade.  
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Além do mais, uma pedagogia crítica do ensino jurídico deve possibilitar ao 
aluno visualizar-se a si mesmo como um componente ativo do processo de 
ensino e aprendizagem, detentor do direito de “ser mais”. 
Urge indicar aos cursos de Direito e aos seus professores os caminhos 
(diretrizes) de mudança dos paradigmas jurídicos, levando-os a terem a 
formação de operadores do Direito com “vocação” construtivista, cientes de 
sua responsabilidade transformadora no contínuo processo de evolução 
cultural de nossa sociedade (MARTINEZ, 2002, p. 16). 

 

Somente assim o direito será um efetivo e eficaz caminho para a 

democracia e o desenvolvimento humano e social. 
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4 ESTUDO DE CASO DO ESCRITÓRIO ESCOLA JURÍDICO SOCIAL 
“DESEMBARGADOR RANULFO DE MELO FREIRE”, DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CAMPUS DE 
PASSOS) 
 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Para a compreensão do tema em análise, delineou-se um estudo de 

caso referente ao Escritório Escola.  

Foi verificado se a Universidade do Estado de Minas Gerais, campus 

de Passos, através do Escritório Escola, tem cumprido com a sua responsabilidade 

social universitária e propiciado desenvolvimento para a sociedade, quando oferece 

serviços que possam contribuir para o acesso do cidadão à justiça.  

Verificou-se também, se o Escritório Escola, disponibiliza 

alternativamente mecanismos de solução pacífica de conflitos, para se chegar à 

compreensão dos impactos na formação dos discentes, na comunidade atendida e 

suas relações com o desenvolvimento social onde a universidade se insere. 

Para tanto, estudou-se o estágio curricular, desenvolvido naquele local, 

em uma visão dialética.  

Richardson (1999, p. 45), aponta que: 

 
Os argumentos da dialética dividem-se em três partes: a tese, a 
antítese e a síntese. A tese refere-se a um argumento que se expõe 
para ser impugnado ou questionado; a antítese é o argumento oposto 
à proposição apresentada na tese e a síntese é uma fusão das duas 
proposições anteriores que retêm os aspectos verdadeiros de ambas 
as proposições, introduzindo um ponto de vista superior. 

 

Desta forma, partiu-se inicialmente de uma tese: todo cidadão tem o 

direito constitucional e fundamental ao acesso à justiça, um dos fatores para a 

afirmação da dignidade humana e o desenvolvimento social. Como oposição a essa 

tese, temos a antítese, no sentido de que a injustiça permeia toda a sociedade e o 

cidadão carente não tem acesso à justiça na medida de sua necessidade. Do 

conflito entre tese e antítese surge a síntese: a Universidade pode colaborar com o 

Estado, quando oferece serviços jurídicos gratuitos e formas alternativas de 

resolução de conflitos, através do estágio curricular do curso de Direito. Assim, a 
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universidade cumpre sua responsabilidade social, gerando reflexos tanto 

acadêmicos como comunitários. 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se a abordagem qualitativa, que 

difere da quantitativa na medida em que não emprega um instrumental estatístico 

como base do processo de análise de um problema. Tal abordagem não pretende 

numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas (RICHARDSON, 1999, p. 

79).  

O autor continua sua explicação, dizendo que: “a abordagem qualitativa 

de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por 

ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”. 

Por sua vez, Minayo (1994, p. 21) esclarece que: “A pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”. 

Nesse sentido, a presente pesquisa considerou as questões 

relacionadas aos conceitos de desenvolvimento social, acesso à justiça, ensino 

jurídico, estágio curricular e responsabilidade social universitária, bem como 

investigou as atividades desenvolvidas dentro de um universo social definido: o 

Escritório Escola, buscando identificar seus reflexos acadêmicos e comunitários e 

sua relação com o acesso à justiça, a responsabilidade social universitária e o 

desenvolvimento social. 

Foi elaborado, para tanto, um estudo descritivo, que, segundo Lakatos 

e Marconi (2002, p. 20) “descrevem um fenômeno ou situação, mediante um estudo 

realizado em determinado espaço-tempo”.  

Antes foi elaborada uma pesquisa bibliográfica que, conforme 

Severino:  
É aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados 
por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos 
tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2011, p. 122). 
 

A pesquisa bibliográfica baseou-se em livros, teses, dissertações e 

artigos sobre as temáticas citadas a fim de, a partir do conhecimento acumulado, 

trazer contribuições para a produção do conhecimento.  

Além disso, foi utilizada pesquisa documental, sendo que, nesta, 
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Tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de 
documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de 
documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos 
legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram 
nenhum tratamento analítico, são ainda matéria prima, a partir da qual 
o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise 
(SEVERINO, 2011, p. 122-123). 

 

Com a pesquisa documental foram analisados a legislação que rege a 

prática do ensino jurídico, os direitos ao acesso à justiça e à paz social, bem como 

normas relativas à responsabilidade social universitária, tudo num contexto do 

desenvolvimento social e formação do educando estagiário, além dos documentos 

constitutivos da FESP-UEMG, do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do curso de 

Direito (Anexo C) e por fim, a documentação do  Escritório Escola Jurídico Social da 

UEMG (campus de Passos) (Anexo D), incluindo-se os relatórios das atividades ali 

desenvolvidas.  

Foi uti l izada, ainda, a técnica de observação participante, 

que consiste na: 

participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se 
incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto 
um membro do grupo  que está estudando e participa das atividades 
normais deste (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 68).   

 

Assim, por ser a autora do trabalho professora e 

concil iadora no locus  objeto do estudo de caso, houve uma participação 

na modalidade natural, pois a observadora pertence à mesma 

comunidade ou grupo de investiga (MARCONI; LAKATUS, 2002). 

  
 

4.2 BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES DA FESP 

 

 

O município de Passos, segundo o último censo realizado pelo IBGE, 

conta com 106.290 habitantes e possui 1.338 Km2 de extensão. O primeiro nome do 

hoje significativo município sul-mineiro foi Capoeiras, por estar, aquela época, 

situada a povoação dentro de uma densa capoeira. É considerado hoje o principal 

pólo sócio-econômico e cultural da região do Médio Rio Grande.  
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As principais atividades econômicas do município são a pecuária, 

agroindústria, indústrias confeccionistas e moveleiras. 

Em relação ao ensino superior presencial e de origem local, existe a 

FESP (originalmente Fundação de Ensino Superior de Passos, conforme anexo E), 

que inicialmente foi criada como Fundação Faculdade de Filosofia de Passos, em 

1963, com quatro cursos: Letras, Matemática, Pedagogia e Ciências Sociais 

(MENDES, 2004, p. 52).  

O movimento para a implantação do curso superior no município surgiu 

de um grupo de professores do ensino médio, que fundou uma associação com a 

finalidade de iniciar o processo de aprovação da Faculdade de Filosofia (MENDES, 

2004, p. 52). 

Entretanto, não havia recursos para manutenção e instalação dos 

cursos. O Estado instituiu a Fundação atribuindo certa quantidade de títulos da 

dívida pública, que não chegaram a ser emitidos; na verdade, tinha-se uma 

fundação sem patrimônio, sem sede, que poderia contar apenas com a boa vontade 

e o entusiasmo de seus idealizadores, professores que trabalhavam de graça ou por 

salários simbólicos na maioria das vezes (HESPANHOL, 2006).  

A sede da fundação só foi construída anos depois, em 1971, assim 

mesmo somente em virtude de doação de um terreno e recursos financeiros pelo 

Município de Passos, ocorrida em 1962.  

Mas as mobilizações para a expansão do ensino superior no município 

não pararam e mais uma vez houve intenso esforço da comunidade acadêmica para 

aprovação de mais uma faculdade: a de engenharia civil. 

Assim, através da Lei Estadual n. 6.140, de 10 de setembro de 1973, a 

referida Fundação Faculdade de Filosofia de Passos foi substituída pela Fundação 

de Ensino Superior de Passos (FESP), o que possibilitava a instalação de novos 

cursos: em 1976 estava aprovada a Faculdade de Engenharia Civil e em 1980 a 

Faculdade de Enfermagem. Em 1994 aprovam-se duas faculdades, a de Direito e 

Informática. Em 2002 instalam-se as faculdades de Serviço Social, Administração, 

Nutrição, Moda e Normal Superior; em 2003, a de Educação Física, em 2004, a de 

Comunicação Social e em 2005, a de Engenharia Ambiental (HESPANHOL, 2006). 

Hoje a FESP conta com vinte e três cursos de graduação, doze de pós-

graduação e cinco cursos a distância. Há projeto em andamento para aprovação do 

curso de psicologia, sendo que recentemente foi aprovado o curso de Estética e 
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Cosmética. No dia 12 de setembro deste ano, a FESP recebeu a visita do MEC, que 

aprovou o curso de Medicina com nota 4. 

O diário regional Folha da Manhã, na edição do dia 20 de setembro de 

2013, com a matéria “MEC aprova medicina na Fesp”, teceu comentários com 

relação à aprovação do curso de Medicina: 
Este resultado significa que a FESP preencheu todos os requisitos 
avaliados pelo MEC com excelência e o resultado segue agora para o 
Conselho Nacional de Saúde que determina a abertura do processo 
seletivo, com portaria publicada no Diário Oficial.  
A notícia foi comemorada em Passos e em toda a região, pois o curso em 
médio prazo possibilitará crescimento local e regional. (MEC APROVA, 
2013, p. 4) 

 

É importante ressaltar que, bem antes disso, houve um passo 

importante, rumo à estadualização da FESP. 

Especificamente em abril de 1990, em função do artigo 81, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

criou-se a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, sendo que 

posteriormente a FESP optou por integrá-la, após debates e consultas com toda a 

comunidade acadêmica. 

Dessa forma, em 22 de julho de 1994, com a promulgação da Lei 

Estadual n. 11.539, a FESP tornou-se unidade agregada à UEMG, tendo sido 

encampada, em 24 de maio de 1995, por força do Decreto Estadual n. 36.897.  

Em 27 de dezembro de 2012, o Ministério da Educação certificou a 

unificação das onze faculdades mantidas pela FESP em apenas uma. A unificação 

foi aprovada através da Portaria n. 310, publicada no Diário Oficial da União e ratifica 

a responsabilidade integral da FESP pelos seus 23 cursos em funcionamento. Com 

a unificação, passam a se chamar “Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro”, 

mas mantêm como nome fantasia a sigla da mantenedora “FESP”. (Anexo F) 

O processo de mudança começou em 2008, quando houve a migração 

da FESP para o MEC e a necessidade de adequação às exigências do sistema, 

conforme ADIN 2501. A partir daí houve a revisão do regimento interno da instituição 

que envolveu dezenas de profissionais. 

De acordo com esse novo regimento, os 23 cursos da FESP ficaram 

distribuídos nas áreas de Núcleos Acadêmicos, assim denominados: Núcleo 

Acadêmico de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas; Núcleo Acadêmico 

de Ciências Biomédicas e da Saúde; Núcleo Acadêmico de Educação; Núcleo 
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Acadêmico de Tecnologia e Engenharia e Núcleo Acadêmico de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão. 

Assim, foram substituídas as Faculdades de Filosofia de Passos, 

Faculdade de Engenharia de Passos, Faculdade de Comunicação Social de Passos, 

Faculdade de Nutrição de Passos, Faculdade de Informática de Passos, Faculdade 

de Enfermagem e Obstetrícia de Passos, Faculdade de Direito de Passos, e 

Faculdade de Administração de Passos. Até então, existia um regimento para cada 

faculdade, o que representava diferenças de regras pedagógicas entre os cursos. 

Esta unificação objetivou tornar comum a vida acadêmica de todos os alunos da 

FESP e acabar com as diferenças regimentais. 

Portanto, hoje existe o Curso de Direito de Passos, integrante do 

Núcleo Acadêmico de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, componente 

das Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro - FESP. Ressalte-se que 

recentemente o Curso de Direito ganhou o selo de qualificação do Guia do 

Estudante (GE), que integra a publicação GE Profissões Vestibular 2014, circulando 

a partir do dia 11 de outubro de 2013, recebendo 4 estrelas (numa escala de 1 a 5).  

Das faculdades privadas de Minais Gerais, somente outras seis conseguiram a 

mesma classificação pelo curso, dentre elas a Pontifícia Universidade Católica 

(PUCMG) do Barreiro, em Belo Horizonte, e de Poços de Caldas, o que vem 

demonstrar, de modo inequívoco, a excelência do curso, conforme notícia no jornal 

regional Folha da Manhã.   

A professora Doutora Ana Paula de Fátima Coelho, que trabalha com 

toda a dedicação e com exclusividade no Curso de Direito desde os anos iniciais de 

sua abertura, tendo se despedido recentemente da coordenação do mesmo, 

comentou a respeito, pontuando que esse conceito coroa um ciclo de muito trabalho 

maduro e esforço conjunto, durante os quase vinte anos de existência do curso: 

 
Passamos muito bem nas avaliações, temos conceito A do Conselho 
Estadual, esperamos a visita do MEC e por isso estamos ansiosos porque 
temos muito a mostrar. Externamente o sucesso continua. Temos juízes, 
promotores, delegados, defensores que são egressos nossos, além 
daqueles que seguiram a área acadêmica e nos enchem de orgulho! Isso 
tudo é fruto de amadurecimento. Nós temos um corpo docente com grande 
parte de titulados, mestres, doutores e doutorandos. Não posso deixar 
também de pontuar nossa estrutura de estágio, que já foi destacada pelo 
próprio Conselho e pelo MEC nos colocando entre os melhores núcleos de 
prática jurídica do Estado (FESP É, 2013, p. 8). 
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Saliente-se que o Governador de Minas Gerais, no intuito de cumprir 

seu compromisso de absorção da FESP pela UEMG, enviou à Assembleia 

Legislativa do Estado o Projeto de Lei n. 3.948, publicado no Diário do Legislativo 

em 12 de abril de 2013, o qual “dispõe sobre os requisitos e procedimentos para a 

absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade 

do Estado de Minas Gerais - UEMG, de que trata o inciso I do parágrafo segundo do 

artigo 129 da ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências”.  

Este projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

e sancionado pelo Governador do Estado em 27 de julho de 2013, transformando-se 

na Lei n. 20.807/2013, que prevê os procedimentos para a absorção definitiva das 

fundações que enumera (inclusive a FESP), pela UEMG (Anexo G). 

Mas a absorção definitiva ainda não ocorreu e isso significa que a 

FESP se mantém com recursos próprios e, portanto, ainda cobra mensalidades dos 

alunos, até que seja editado o decreto de absorção pelo Poder Executivo Estadual. 

Uma das preocupações dos funcionários da FESP é a questão 

orçamentária, já que a absorção redundará em consideráveis despesas para o 

Estado de Minas Gerais e isso deverá estar devidamente previsto na Lei 

Orçamentária Estadual. Outras preocupações, não menos relevantes, são quanto à 

manutenção dos funcionários e professores, a forma de demissão, as rescisões 

trabalhistas e os requisitos para a recontratação, que se dará obrigatoriamente por 

concurso público. 

 

 

4.3 BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DE PASSOS 
- FADIPA 

 

 

Conforme dito alhures, em 1994 aprovam-se, na FESP, duas 

faculdades, a de Direito e a de Informática. A Faculdade de Direito de Passos 

(FADIPA), era uma ambição antiga da comunidade passense e simpatizantes 

ligados à área da educação superior e jurídica como um todo, tendo uma longa 

história de luta, de percalços e superações. 
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Passou por várias verificações e avaliações e lhe foram apontadas 

inúmeras falhas, podendo ser citadas: adaptação do Regimento Interno à LDB (Lei 

n. 9.394/96); aprovação, junto ao Conselho Estadual de Educação, dos docentes 

que estavam ministrando aulas; mudanças de grade (hoje matriz curricular); 

alteração do sistema de anualidade para semestralidade; inserção de algumas 

disciplinas na matriz curricular; ampliação do acervo bibliográfico e aumento do 

espaço físico da biblioteca; instalação de secretaria específica para o curso; 

adequação do estágio à Portaria 1.668/94, criando-se um serviço de assistência 

judiciária próprio; adoção de livro específico para anotação das atas de colação de 

grau (HESPANHOL, 2006). 

No início da implantação do curso, diante de tantas falhas, o processo 

de reconhecimento do curso foi convertido em diligência, causando grande impacto 

na comunidade acadêmica. Mas todas as falhas foram corrigidas, num hercúleo 

esforço da direção, de uma comissão interna para propor as mudanças necessárias, 

do restante do corpo docente e demais envolvidos no processo, recebendo então 

um parecer favorável para o reconhecimento do curso, em 19 de junho de 2000. Em 

05 de setembro de 2000, o Governador do Estado de MG expediu o Decreto 41.244, 

que reconhecia o curso pelo prazo de três anos. De lá para cá, novas verificações, 

novos ajustes e novas adaptações. 

Em 2001 foi implantada uma nova grade (matriz) curricular, originada 

da reforma do Projeto Didático Pedagógico. Importante destacar que a reforma da 

matriz teve por base um diagnóstico sócio-econômico regional que objetivou a 

adequação do curso à “realidade social, cultural, política e econômica regional e 

nacional para que, o próprio Direito, seja ele mesmo, um instrumento útil ano 

processo de transformação social” (HESPANHOL, 2006, p. 100). 

Vê-se, nesse ponto, que havia sido adotada uma estratégia coerente 

com o os interesses do desenvolvimento regional, pois não estava alheia aos 

anseios e necessidades da realidade de seu entorno. A intenção era de que, ao 

formar discentes, futuros profissionais com essa visão ampliada, a FADIPA cumpriria 

com a sua missão proposta, de formar acadêmicos capacitados para intermediar 

conflitos e propor inovadas soluções para os diversos problemas sociais. 

Apesar disso, FADIPA enfrenta, ao longo dos anos, dificuldades para 

se manter como instituição competente e competitiva no ensino jurídico, já que sofre 

a concorrência de vários cursos de direito nos municípios vizinhos.  
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Em 2003, a FADIPA passou por outra avaliação pelo Conselho 

Estadual de Educação de Minas Gerais, para a renovação do reconhecimento do 

curso, obtendo conceito B, e outras falhas foram apontadas e devidamente 

corrigidas, sendo que na avaliação seguinte (2006), o NPJ da FADIPA foi 

expressamente elogiado (Anexo H). 

Atualmente, a FADIPA está formando a sua XV turma, ainda sofre com 

questões internas, como o descompromisso de uma parcela de seu corpo docente, 

mas, de modo geral o curso evoluiu muito, os docentes têm procurado se titular, 

através de programas de mestrado e doutorado, as falhas do passado foram 

corrigidas, otimizando-se sua gestão, o que eleva a qualidade do curso perante os 

órgãos oficiais e demonstra que existe uma real busca pela excelência do curso, fato 

comprovado pelo selo de qualificação do Guia do Estudante (GE), que integra a 

publicação GE Profissões Vestibular 2014, recebendo 4 estrelas, como comentado 

alhures e pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, com nota 4 (quatro). 

 
4.4 BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO 
CURSO DE DIREITO DAS FACULDADES INTEGRADAS DO SUDOESTE 
MINEIRO 

 

Conforme apontado no tópico 4.2, a FADIPA, após sua implantação, 

passou por várias verificações e avaliações e lhe foram apontadas inúmeras falhas, 

e uma delas foi a adequação do estágio à portaria 1886/94 (hoje substituída pela 

resolução número 9 do CNE), o que significava a criação de um serviço de 

assistência judiciária próprio. 

A FADIPA já possuía vários convênios com órgãos públicos para 

desenvolvimento do estágio, mas somente para um número parcial de discentes que 

prestavam processo seletivo. Assim, somente esses alunos selecionados poderiam 

estagiar na Defensoria Pública Municipal (esse convênio incluía o Município de 

Passos e a Ordem dos Advogados de Minas Gerais); Defensoria Pública Estadual; 

Juizado Especial; Poder Judiciário e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Muitas vezes a FADIPA arcava com o pagamento dos aluguéis dos 

espaços físicos para instalação dos referidos órgãos, cedia móveis, equipamentos e 

pagamento de bolsa para os estagiários. A cargo do Município de Passos ficava o 

pagamento do salário das advogadas para atuação jurídica e acompanhamento do 

estágio na Defensoria Púbica Municipal. Aponte-se que houve ocasiões em que o 
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atraso no pagamento dos salários das profissionais chegou a oito meses 

consecutivos. O serviço somente não parou de funcionar graças ao engajamento e 

compromisso pedagógico das advogadas atuantes na época, uma delas a autora 

dessa dissertação e a outra, a hoje professora de prática jurídica cível e mestre, 

Maysa Andrade Lemos Silveira. 

Conforme Liliane Cristina de Oliveira Hespanhol, autora que teve papel 

determinante na criação e estruturação do atual Núcleo de Prática Jurídica e que 

coordenou, até setembro de  2013, as atividades do estágio da FADIPA, aquele 

estágio antigo não se resumia apenas à parte desenvolvida em órgãos jurídicos, 

mas, 

Existiam também algumas atividades de estágio, como visitas, relatórios de 
audiências e o desenvolvimento de um processo judicial simulado, com 
todas as fases processuais. Era baseado em um caso fictício e os seus 
desdobramentos simulavam situações que poderiam ser enfrentadas 
futuramente.  
Com a visita da Comissão Verificadora, para o processo de reconhecimento 
do curso de Direito, em 2000, como já dito, foram baixadas algumas 
diligências, inclusive em relação ao estágio curricular, que, conforme a 
comissão, não se encontrava de acordo com as diretrizes curriculares 
(HESPANHOL, 2006, p. 113). 

 

Ficou bastante claro para a referida Comissão que, pela inexistência de 

um escritório-modelo próprio, apenas um pequeno número de alunos (os que 

passavam por um processo seletivo) tinha acesso ao estágio na modalidade prática 

real, nas Defensorias Públicas Municipal e Estadual, Juizado Especial, Poder 

Judiciário e Ministério Público. Além disso, não havia professores orientadores para 

o acompanhamento do estágio e sim duas advogadas, extremamente 

sobrecarregadas pelo acompanhamento de ações judiciais e, portanto, pouca 

atenção podiam dispensar aos estagiários.  

Em suas conclusões, a referida Comissão apontou: 

 
A prática, hoje oferecida pela faculdade, além de não atender ao alunado 
como um todo, não surte o efeito de representar a faculdade extra-muros. 
Embora ela arque com os ônus da manutenção das Defensorias, à 
Prefeitura cabendo somente o pagamento dos advogados, quem 
efetivamente presta serviço é esta, mantida por aquela. Por isso e, pelo já 
anteriormente descrito, reiteramos a necessidade da Faculdade “advogar 
em causa própria”, prestando serviços à comunidade, dando oportunidade 
de estágio real para todo o corpo discente, arcando com as despesas de 
manutenção dos serviços prestados, mas recebendo os louros dos 
mesmos. A ausência de um escritório modelo da faculdade de Direito, para 
nós, é fato da maior relevância pois, entendemos que essa lacuna é 
inadmissível. Para nós, o SAJ possibilita o exercício da advocacia e, é esta 
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prática o viés da formação e preparação do alunado do Curso de Direito 
para as demais profissões jurídicas (HESPANHOL, 2006, p. 114). 

 

A partir de tais críticas, a FADIPA se mobilizou rapidamente para iniciar 

uma reforma de seu curso, com a reelaboração de seu Projeto Pedagógico, para 

articular ensino, pesquisa e extensão.  

Assim, o estágio foi definido como atividade obrigatória e integrante do 

currículo da graduação em Direito, com o total mínimo de trezentas horas de 

atividades práticas (reais e simuladas) e se desenvolveria em um Núcleo de Prática 

Jurídica, responsável pela coordenação das atividades de estágio e do Serviço de 

Assistência Judiciária, que também deveria ser implantado.  

Para consecução de tais fins, criou-se uma Comissão interna para a 

reestruturação do estágio curricular e a implantação do Serviço de Assistência 

Judiciária, nos moldes do que preconizava a Portaria Ministerial n. 1.886/94. 

Após visitas a outros Núcleos de Prática Jurídica, finalmente a FADIPA 

chegou a um modelo próprio, levando em consideração as suas possibilidades 

estruturais, o contexto social local e o necessário contato com a comunidade. Esse 

modelo foi formalizado através de um regimento interno, com a previsão de sua 

estrutura e forma de operacionalização. 

 Todo o esforço despendido surtiu resultados pois, na avaliação 

seguinte, realizada pelo Conselho Estadual de Educação no ano de 2006 (Anexo H), 

houve parecer favorável para   a renovação do reconhecimento do curso e elogios 

expressos quanto à organização e funcionamento do NPJ: 

 
- o Núcleo de Prática Jurídica destaca-se pela qualidade e dedicação não só 
dos professores, dos alunos e dos funcionários envolvidos na atividade. 
Trata-se de senão o melhor, um dos melhores núcleos de prática jurídica que 
esta comissão  já teve a oportunidade de conhecer, sendo que com certeza 
deveria ele servir de parâmetro para as outras instituições de ensino. 
Ressalta-se, ainda, o excelente trabalho de interdisciplinaridade que ocorre 
no núcleo de prática jurídica, com o envolvimento dos alunos do curso de 
estudos sociais que também lá desenvolvem suas atividades. 

 

Atualmente o NPJ, entre outros, tem os seguintes objetivos: 

- desenvolver atividades profissionais que visam à aplicação do direito de 
modo a qualificar o aluno para o exercício profissional, propiciando uma 
visão crítica do Direito, assegurando a abordagem interdisciplinar. 
- colocar o aluno do curso de Direito em contato com a prática jurídica sob a 
forma de casos concretos e simulados de modo a qualificá-lo para o 
exercício profissional, proporcionando-lhe o aprendizado das práticas 
jurídicas e da ética. 
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- desenvolver atividades, junto à comunidade carente, de orientação para o 
exercício da cidadania e educação para os direitos humanos (HESPANHOL, 
2006, p. 103). 

 

Hoje os estagiários do curso de Direito da FADIPA iniciam a disciplina 

no 6º período, fazendo um estágio de observação, registrando-o através de 

relatórios. Assim, assistem e relatam audiências na Justiça Comum; no Juizado 

Especial; na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. 

Nesse mesmo período, elaboram também relatórios minuciosos de 

processos já julgados (autos findos), visando à familiarização com os termos 

técnicos e os procedimentos judiciais. 

Gradativamente, as atividades vão aumentando o nível de 

complexidade e os alunos do 7º período passam a estagiar nas áreas cível, penal e 

trabalhista (mas sem envolvimento com o público nessas duas últimas áreas). 

Desenvolvem, concomitantemente, um processo simulado cível, onde recebem um 

caso problema e iniciam uma ação judicial fictícia, através de equipes, onde cada 

membro exerce uma função específica: advogado do autor, advogado do réu, 

escrivão e juiz, elaborando as peças processuais correspondentes a cada  profissão 

jurídica. 

Também no 7º período, os alunos iniciam o contato com a comunidade 

e com a realidade social que a cerca, através do atendimento jurídico cível e 

participação em audiências do Juizado de Conciliação. Essas atividades são 

precedidas de uma aula sobre o caso a ser atendido e, após o atendimento há 

discussão com a professora e colegas sobre as peculiaridades do atendimento, 

culminando com a realização do relatório desses atos.  

Todos os atendimentos cíveis e audiências do Juizado de Conciliação 

são selecionados previamente pelas professoras de prática jurídica cível e 

preparadas para apresentação e desenvolvimento pelos alunos, através de noções 

básicas das funções da advocacia, das formas alternativas de solução de conflitos, 

das técnicas de conciliação e o valor da pacificação social através da resolução do 

problema pelas próprias partes envolvidas do conflito. 

No 8º período os alunos continuam fazendo as mesmas atividades 

previstas para o 7º período. 

No 9º período é oferecido aos alunos o “Seminário das Profissões 

Jurídicas”, onde profissionais das mais diversas áreas do direito são convidados a 
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explicar minuciosamente sua profissão, forma de ingresso, dificuldades e vantagens 

e, por fim, tiram as dúvidas dos alunos, visando esclarecê-los para a opção futura de 

suas carreiras. 

Constituem atividades do 9º e 10º períodos a elaboração de peças 

processuais, inclusive as que compõem a parte prática do Exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil, visando preparar os alunos para esse exame. O caso é 

apresentado e discutido com os alunos que procuram descobrir a solução. Após, o 

professor discute a peça a ser elaborada, com detalhamento da forma e conteúdos 

que serão exigidos, segundo um gabarito e espelho de correção fornecidos pela 

própria OAB. 

Nesses últimos períodos os alunos fazem uma visita orientada ao 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do programa “Conhecendo o 

Judiciário”, geralmente no mês de agosto. Nessa visita, onde duas professoras da 

FADIPA os acompanham, assistem a uma palestra institucional, conhecem a 

estrutura física, o museu da memória do Judiciário, e, por fim, têm a oportunidade de 

assistir às sessões de julgamento de processos que estão em grau de recurso.  

Outra atividade exercitada pelos alunos prestes a se formar é o júri e 

audiências trabalhistas simulados, protagonizando os discentes os papéis de 

advogados, promotores, juízes, partes, testemunhas, escrivão e jurados. Essas 

atividades podem ser observadas pelos alunos dos períodos iniciantes, 

despertando-lhes interesse e motivação para continuar no curso e escolher uma 

carreira futura.  

 

4.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA E 
ESCRITÓRIO-ESCOLA JURÍDICO-SOCIAL “DESEMBARGADOR RANULFO DE 
MELO FREIRE”  
 

4.5.1 Atendimento sócio-jurídico 
 

O Núcleo de Prática Jurídica da FADIPA iniciou sua atuação com 

atividades práticas e simuladas, já especificadas no tópico anterior. Na parte prática 

havia o atendimento jurídico ao público na área cível, com orientação (consultas) e 

ajuizamento de ações cíveis, principalmente aquelas ligadas ao direito de família, 

devido à grande demanda reprimida que vinha da Defensoria Pública Estadual. 

Posteriormente, ações afetas ao direito constitucional à saúde passaram a ser o foco 
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de atenção do NPJ, restando, portanto, na atualidade, o atendimento especializado 

nessas duas áreas: direito de família e direito à saúde. 

Como parte integrante do Núcleo de Prática Jurídica da FADIPA existe 

o Escritório Escola Jurídico-Social Desembargador “Ranulfo de Melo Freire”. Tal 

escritório teve inspiração no Centro Jurídico Social da UNESP de Franca e o nome 

“Ranulfo de Melo Freire” foi uma homenagem a um profissional especial, em 

reconhecimento ao seu engajamento e grande contribuição para o desenvolvimento 

da FESP. 

No ano de 2011, conforme relatório constante do Anexo I, foram 

ajuizadas 86 ações cíveis (entre alimentos, guarda, alvará, ações ordinárias na área 

de saúde, arrolamentos, usucapião, reparação de danos morais, divórcios amigáveis 

e consensuais, mandado de segurança, investigação de paternidade, retificação de 

documento, retificação de nome, usucapião e adjudicação compulsória), além de 

915 consultas. 

Na área penal, contabilizou-se 77 consultas, 27 defesas criminais, 1 

execução penal, 1 queixa crime e 2 transações penais. 

Na área previdenciária, foram 197 consultas, 7 postulações junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social, 2 postulações na Justiça Federal. 

O Serviço Social, nesse ano de 2011 realizou 550 atendimentos. 

Esses atendimentos no ano de 2011 representaram, em termos de 

valores e conforme a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Conselho 

Regional de Serviço Social (CRESS), R$ 677.017,50 (seiscentos e setenta e sete 

mil, dezessete reais e cinquenta centavos). 

Já no ano de 2012, conforme relatório anexo, foram ajuizadas 108 

ações cíveis (casos de adoção, alimentos, guarda, alvará, conversão de separação 

em divórcio, divórcio direto consensual e litigioso, execução de alimentos, execução 

fiscal, ação para fornecimento de medicamentos, interdição, inventário, mandado de 

segurança, ordinárias, investigação de paternidade, regulamentação de visitas, de 

registro civil e usucapião), além de 691 consultas. 

Na área penal, contabilizou-se 144 consultas, 18 defesas criminais, 6 

pedidos de liberdade provisória, 6 pedidos de medicamentos, 1 pedido de 

explicações, queixa crime e outros em número de 4. 

Na área previdenciária, foram 235 consultas, 8 postulações junto ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social, 8 postulações na Justiça Federal. 
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O Serviço Social, nesse ano de 2012 realizou 811 atendimentos. 

Tais atendimentos no ano de 2012 representaram, em termos de 

valores e conforme as tabelas já mencionadas, R$ 784.179,65 (setecentos e oitenta 

e quatro mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). 

Esses valores são significativos, considerando que a população 

carente do município, que encontrava enormes dificuldades de exercitar seu acesso 

à justiça deparou-se com um espaço acolhedor, confiável e eficiente, deixando de 

despender recursos para tais atendimentos e, por outro lado, os atendimentos foram 

de especial importância para a formação prática e humanística dos alunos que se 

envolveram nas atividades, na medida em que vivenciaram situações de miséria, 

desigualdade e injustiça e também porque estavam presentes dois ramos do 

conhecimento buscando a solução dos problemas: o direito e o serviço social. 

Segundo Hespanhol (2006), a iniciativa de criação do Escritório Escola 

Jurídico-Social, que se deu em 2003, teve por base alguns dados: a maioria dos 

casos atendidos no Núcleo de Prática Jurídica envolvia conflitos familiares e, assim, 

muitas vezes a situação não era resolvida apenas pela atuação jurídica, pois estava 

diretamente ligada a questões sociais. Percebeu-se, então, que a atuação do 

Serviço Social em conjunto com o Direito poderia produzir resultados mais eficazes 

para os assistidos e, lado outro, possibilitaria a ampliação dos conhecimentos dos 

alunos, que estariam interagindo e dialogando com outro ramo do conhecimento. 

A autora ainda explica que na época havia a constatação de que era 

necessário ampliar a atuação já oferecida, através da assistência sócio-jurídica: 

além da assistência jurídica junto ao Poder Judiciário, deveria haver a prestação de 

assessoria, informações sobre direitos, encaminhamento para serviços e programas 

comunitários, em suma, pretendia-se trabalhar em uma linha de prevenção de 

conflitos e educação para o exercício da cidadania. E, para tanto, fazia-se 

imprescindível a atuação conjunta do Direito e Serviço Social, num trabalho 

interdisciplinar. 

Conforme expõe Oliveira (2010, p. 9): 

 

Sem dúvida, a palavra interdisciplinaridade indica a ligação entre diferentes 
matérias do conhecimento. Um pouco além desse sentido estático, pode 
representar uma tentativa de superação da fragmentação do pensamento e 
da produção do conhecimento - fragmentação esta tão característica da 
modernidade e tão ao gosto do positivismo nela dominante. A busca da 
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superação é vislumbrada na medida em que se admita e se propugne por 
uma comunicação efetiva entre os diversos mundos vividos pelo homem. 

 

Tal parceria se mostrou positiva, pois todo problema jurídico tem 

também seu lado social. Desta forma, é possível e desejável a ampliação deste 

trabalho através de um atendimento mais conjunto, em todas as fases, pois na 

maioria delas há duas etapas bem delineadas: primeiramente o Serviço Social 

realiza o seu trabalho e, posteriormente, o Direito o seu. Questiona-se, em algumas 

fases, se realmente existe um atendimento interdisciplinar ou consecutivo, em 

momentos distintos. 

Nesse ponto, Oliveira nos esclarece que nem tudo pode ser resolvido 

pelo atendimento denominado “interdisciplinar”: 

 

A interdisciplinaridade, como instrumento de uma compreensão mais 
holística, não pode também ser entendida como uma panacéia salvadora de 
todos os percalços do conhecimento humano, mas tem papel relevante na 
relação dialética sujeito/objeto. Assim, uma perspectiva importante a ser 
considerada na questão da interdisciplinaridade é a das relações 
conhecimento/verdade. Seguramente, não podemos ter a presunção da 
verdade absoluta: podemos captar facetas de um fenômeno, portanto, 
fragmentos da realidade. Já se disse que, na produção do conhecimento, 
um fenômeno se desvela ao mesmo tempo que se vela: há um continuum 
de surgimento de novas questões a partir de cada descoberta ou de cada 
nova explicação (OLIVEIRA, 2010, p. 9).  

 

 

4.5.2 Juizado de Conciliação 

 

 

A Fundação de Ensino Superior de Passos (denominação da época) e 

o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmaram um convênio, visando à instalação 

do Juizado de Conciliação no Escritório Escola Jurídico-Social “Desembargador 

Ranulfo de Melo Freire”. Tal instalação foi instituída pela Portaria n. 2.955/2009/JC, 

em 26 de maio de 2009 e Resolução n. 460/2005, conforme anexos J e K, 

respectivamente. 

O Juizado de Conciliação nasceu com o objetivo de resolver litígios de 

forma amigável e através de negociações e concessões recíprocas, atendendo a 

toda a comunidade, independente de limitação de renda.  
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Ao longo da história o homem criou diferentes formas para administrar 

seus conflitos. Partindo de uma justiça privada, em que as próprias pessoas 

resolviam o conflito pelo uso da força física, chegou-se à necessidade de inclusão 

de um terceiro na relação, o Estado, para intermediar a solução do conflito: passou-

se para a era do monopólio da justiça estatal e somente o Estado poderia fazer 

justiça. 

Atualmente o mundo inteiro discute sobre os sucessos e entraves 

desta solução, porque a justiça morosa, tardia, elitizada, muitas vezes falha, causa 

uma sensação de descrédito, desalento e até mesmo de impunidade. 

Sinhoretto (2002, p. 68), comentando sobre o tema, aponta que as 

instituições judiciárias modernas atravessam uma crise de legitimidade, havendo 

uma crise tanto no processo de produção do direito (normas) como uma crise na 

distribuição da justiça. Essa crise de legitimidade gera dois tipos de respostas: 

informalização da Justiça (meios alternativos de pacificação) e as vias ilegais e 

violentas de ajustamento dos conflitos (privatização das soluções). 

Bittar (2001, p. 95) acrescenta que: 

 
A implantação do Juizado Especial, para atendimento da população e 
resolução, conciliatória ou não, de demandas sociais, apesar de não 
obrigatória, é mais uma oportunidade para a Universidade integrar-se à 
comunidade circundante, prestando relevantes serviços jurídicos-sociais.  
As modalidades de atendimento regionalizado e alternativo das questões 
judiciárias têm proporcionado fartas experiências positivas para a rápida e 
eficaz resolução de pendências que somente se eternizariam nas estruturas 
antigas do Poder Judiciário. Aqui existe ainda uma vantagem maior, que 
consiste na integração do aluno nesse processo de aprendizado e 
prestação de serviços sociais. 

  

Hoje, portanto, ganham destaque e importância as formas alternativas 

de solução de conflitos, merecendo ser citada a conciliação, altamente incentivada 

pelos Tribunais. Especificamente em Minas Gerais, existe o Juizado de Conciliação, 

que não tem função jurisdicional, mas conciliatória e é fruto de uma parceria entre o 

Tribunal Mineiro e entidades interessadas, especialmente as universidades. 

Alguns princípios utilizados na conciliação merecem relevo: 

O princípio da autonomia privada revela-se na possibilidade do 

cidadão poder decidir os assuntos de seu interesse sem a interferência de terceiros 

(especialmente o Estado). O conciliador, no caso, deve servir tão somente de 

facilitador do acordo.  Destaque-se que as decisões construídas pelos próprios 
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envolvidos tendem a ser cumpridas, ao contrário do que ocorre com as decisões 

impostas pelo Estado que, por vezes, resultam em descumprimento, com a 

instauração de um novo conflito, causa de frustração e descrédito no processo e no 

Poder Judiciário. 

Outro princípio, o do empoderamento, adota o caráter pedagógico de 

formar o cidadão para se tornar agente de resoluções de eventuais conflitos futuros, 

a partir da experiência que viveu no âmbito da conciliação. 

Desde o convênio que instituiu a parceria entre o Juizado de 

Conciliação e a FESP, o Juizado tem sido um vasto campo para estágio dos alunos 

de Direito e Serviço Social, que têm neste projeto uma chance a mais de contato 

com a realidade sócio-jurídica da população. 

Com os trabalhos disponibilizados nesse locus, procura-se oferecer à 

comunidade uma alternativa substitutiva da cultura do litígio: a cultura da conciliação. 

A parte, no primeiro atendimento, é esclarecida das possibilidades de resolução do 

seu caso através de duas formas: judicial e extrajudicial. É incentivada a resolver, 

primeiramente, através do Juizado de Conciliação, através de um acordo, e 

esclarecida a respeito das várias vantagens dessa opção. Somente quando 

frustrada ou impossível a conciliação é que é oferecida a segunda opção: a 

propositura de uma ação judicial. 

Desta forma, procura-se proporcionar aos alunos-estagiários do curso 

de Direito, através do estágio desenvolvido no Escritório Escola Jurídico-Social 

“Desembargador Ranulfo de Melo Freire”, a oportunidade de entrar em contato com 

a realidade social de maneira abrangente: procura-se trabalhar a 

interdisciplinaridade e a mudança do paradigma da cultura do litígio pela utilização 

de formas alternativas de pacificação social. 

O procedimento da conciliação começa pela iniciativa de uma das 

partes em conflito (denominada “reclamante”), que procura o Juizado de Conciliação 

para a resolução de seu caso.  

Então, é agendada uma audiência em data próxima e o próprio 

reclamante, de posse da carta-convite (que contém o nome dos envolvidos, a data 

da audiência e o assunto), se encarrega de entregá-la à outra pessoa que faz parte 

do conflito (denominado “reclamado”). 
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No dia e horário designados, as partes são convocadas oralmente pelo 

conciliador, que previamente já preparou o ambiente, o material para a audiência e  

já estudou o caso. 

A audiência se desenvolve entre as partes em conflito, evitando-se a 

presença de demais pessoas, para que não se agrave o estado de animosidade. 

Advogados são permitidos e incentivados a ajudar na resolução pacífica daquele 

conflito, colaborando com seus conhecimentos sobre o caso. Inicia-se nesse 

momento a primeira etapa. 

O conciliador então recepciona as partes, se identifica e explica as 

funções e objetivos do Juizado de Conciliação: um espaço para o diálogo e 

resolução pacífica dos conflitos. Na sequência, elogia as partes por escolherem o 

Juizado de Conciliação para a resolução de seus conflitos. 

São enumeradas as vantagens do Juizado de Conciliação: rapidez, 

gratuidade, resolução do conflito pelas próprias partes e o aprendizado produzido 

pelo diálogo civilizado. 

As partes são elogiadas pela disposição de dialogar e buscar a 

pacificação social. Daí, o conciliador explicará que sua função é ajudar as partes a 

encontrar a melhor alternativa para a questão que as trouxe ali, estabelecendo 

algumas regras, como a oportunidade que cada parte terá para se expressar 

(primeiro o reclamante), sem interromper a outra e sem o uso de termos 

depreciativos. 

Na segunda etapa, o conciliador escuta atenciosamente as falas dos 

envolvidos no conflito, resumindo oralmente o que ouviu, mas eliminando a 

negatividade do discurso. Em seguida, elabora perguntas orientadas à solução da 

questão, tentando mostrar que, ainda que existam diferenças, o problema é um só e 

podem existir mais soluções ou alternativas do que as partes imaginam. 

Na terceira etapa é tentada uma negociação, questionando-se as 

partes como as mesmas poderiam ter suas expectativas atendidas. É preciso deixar 

claro que existe um espaço entre o ideal e o real (ou possível).  

Na quarta e última etapa, quando as partes conciliam, é elaborado um 

termo de acordo extrajudicial que, após lido e confirmado pelas partes é impresso 

em quatro vias, recebendo cada parte uma via, sendo as demais arquivadas. Todas 

as vias são assinadas pelas partes, pelo conciliador e por duas testemunhas, para 

que se preencham os requisitos de um título executivo extrajudicial. 
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Esse acordo, formalizado através do título executivo extrajudicial, caso 

não seja cumprido poderá ser objeto de execução no Poder Judiciário. 

Algumas vezes a audiência se desenvolve com a figura de dois 

conciliadores atuando conjuntamente (um do Curso de Direito e outro do Serviço 

Social). As audiências são assistidas pelos estagiários e estes podem intervir, 

sugerindo soluções, pois foram previamente preparados pelas professoras 

orientadoras para entender a dimensão do conflito e as possíveis soluções para o 

caso. 

Quando não há acordo, é sugerido às partes retornar em outra 

oportunidade, quando talvez estejam mais abertas e preparadas para dialogar e 

conciliar. Caso não queiram, é explicado que é possível resolver o conflito pela via 

judicial. 

Todas as atividades acima descritas, desenvolvidas no campo social e 

jurídico, são propostas de colaboração para que a parte da comunidade mais 

carente tenha acesso à justiça, possa se emancipar, se empoderar, além de 

proporcionar uma formação humanística mais ampla para os alunos-estagiários, 

buscando-se cumprir as funções pedagógica e social. 

 

 

4.5.3 PAIJUS - Programa de Atendimento Itinerante Jurídico Social 

 

 

Ligado ao Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito das 

Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro (FESP/UEMG), existe um projeto de 

extensão universitária: o PAIJUS. Tal programa foi criado em 2010 e consiste em 

uma política pública desenvolvida em bairros considerados de alta vulnerabilidade 

social, situados no município de Passos, estado de Minas Gerais.  

Segundo Pádua et al (2013), além dos professores do Núcleo de 

Prática Jurídica do  curso de Direito da FESP/UEMG, também são atores envolvidos 

nessa política pública uma assistente social atuante no Escritório Escola, alunos dos 

cursos de Direito e Serviço Social (ambos da FESP/UEMG), além dos membros da 

comunidade que residem em áreas consideradas de interesse do programa. 

Como estrutura material, o PAIJUS conta com o financiamento PAEX - 

Programa de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, bem como 
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suporte, na forma de espaço físico, cedido por escolas, associações de bairros, 

postos de saúde, ONGs, situados no município de Passos.  

O objetivo do PAIJUS é, além da prestação de orientação jurídica, a 

apresentação da conciliação como meio pacífico de resolução de conflitos.  

Como resultado desse trabalho de informação e esclarecimento de 

opções quanto à resolução dos conflitos, temos os dados do Juizado de Conciliação, 

transcritos a seguir. 

 
Tabela 1 - Relatório anual do PAIJUS: ano referência 2010 

 
Meses 

(referente 
ao ano 
2010) 

Registradas Realizadas Com 
Acordo 

Sem 
acordo 

Não 
Realizadas 

Ausência 
Reclamante 

Ausência 
Reclamado 

Ausência 
de 

ambas 
partes 

Desistência 
do 

Reclamante 

Fevereiro 15 8 8  7 1 3 3  

Março 42 24 20 4 18 3 7 8  

Abril 37 18 15 3 19 2 10 6 1 

Maio 36 22 19 3 14  7 7  

Junho 61 26 21 5 35 5 9 21  

Julho 11 6 3 3 5  3 2  

Agosto 33 15 13 2 18  11 6 1 

Setembro 49 23 20 3 25 1 16 7 1 

Outubro 40 18 12 6 21 1 11 9  

Novembro 37 19 14 5 15 2 8 5  

Dezembro 23 10 7 3 13  7 6  

TOTAL 384 189 152 37 190 15 92 80 3 

   Fonte: Relatórios anuais do PAIJUS - Ano referência 2010. 
  

 

Nessa primeira edição do projeto PAIJUS (ano de 2010), foram 

realizadas atividades durante onze meses, o que elevou a soma do atendimento 

anual (384 sessões registradas).  

O percentual de conciliações foi de 80,42%, ou seja, foram celebrados 

152 acordos, considerado altamente satisfatório. Houve poucas desistências, apesar 

de ter ocorrido a ausência de ambas as partes em 80 sessões, o que pode significar, 

a título de hipóteses: 

- que o conflito foi resolvido antes mesmo da realização da audiência; 

- a não valorização do serviço prestado, por ser gratuito; 
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- o descompromisso dos envolvidos, pela ausência de sanção pelo não 

comparecimento; 

- dificuldades de comparecimento por questões trabalhistas; 

- coação pela parte reclamada. 

 

 

 

Tabela 2 - Relatório anual do PAIJUS: ano referência 2011 
Meses 

(referente 
ao ano 
2011) 

Registradas Realizadas Com 
Acordo 

Sem 
acordo 

Não 
Realizadas 

Ausência 
Reclamante 

Ausência 
Reclamado 

Ausência 
de 

ambas 
partes 

Desistência 
do 

Reclamante 

Fevereiro 18 12 9 3 6  3 3  

Março 50 30 26 4 20  9 10 1 

Abril 36 22 18 4 4 2 2 9 1 

Maio 50 23 15 8 27 3 11 12 1 

Junho 39 17 13 4 22 2 8 12  

Agosto 36 22 14 8 14 1 4 5 1 

Setembro 52 34 23 11 18 1 11 6  

Outubro 32 18 15 3 14 2 5 7  

Novembro 23 14 12 2 9  6 3  

Dezembro 4 2 1 1 2  2   

TOTAL 340 194 146 48 136 11 61 67 4 

 Fonte: Relatórios anuais do PAIJUS - Ano referência 2011. 
 

 

 

 

Na segunda edição do projeto PAIJUS (ano de 2011) foram realizadas 

atividades durante apenas dez meses, somando um atendimento anual de 340 

casos. O percentual de acordo foi de 75,25%, ou seja, foram feitos 146 acordos, 

também considerado satisfatório. Houve poucas desistências (4), e o número de a 

ausência de ambas as partes reduziu para 67 sessões. 
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Tabela 3 - Relatório anual do PAIJUS: ano referência 2012 
 

Meses 
(referente 

ao ano 
2012) 

Registradas Realizadas Com 
Acordo 

Sem 
acordo 

Não 
Realizadas 

Ausência 
Reclamante 

Ausência 
Reclamado 

Ausência 
de 

ambas 
partes 

Desistência 
do 

Reclamante 

Fevereiro 21 13 11 2 8 0 4 4 0 

Março 49 32 26 6 17 0 9 7 0 

Abril 40 24 16 8 16 1 4 11 0 

Maio 60 33 19 14 29 1 7 19 0 

Junho 58 36 17 19 22 1 8 12 0 

Agosto 24 17 14 3 7 0 1 7 0 

Setembro 40 24 17 7 16 1 6 6 3 

Outubro 36 24 15 9 12 6 0 7 0 

Novembro 38 22 14 8 16 0 8 7 1 

Dezembro 17 12 7 5 5 1 2 2 0 

TOTAL 383 237 156 81 146 11 49 82 4 

 Fonte: Relatórios anuais do PAIJUS - Ano referência 2012. 
 

Também na terceira edição do projeto PAIJUS (ano de 2012) foram 

realizadas atividades durante apenas dez meses, somando um atendimento anual 

de 382 casos, ampliando-se consideravelmente a procura pelos serviços. O 

percentual de acordo reduziu-se para 65,82%, ou seja, foram pacificados 156 

conflitos. Houve poucas desistências (4), e o número de ausência de ambas as 

partes nas sessões também se reduziu para 49. 

Portanto, durante os três anos de realização do projeto PAIJUS, foram 

pacificados 454 conflitos, que deixaram de ser levados até o Poder Judiciário, 

representando um número bastante significativo e com reflexos interessantes para o 

desenvolvimento sustentável, conforme será abordado abaixo. 

É importante registrar que na grande maioria dos casos atendidos no 

juizado de conciliação, por envolver desentendimentos entre vizinhos, cônjuges, 

companheiros, há continuidade na relação de convivência, sendo de grande valia o 

aprendizado que se desenvolve através do diálogo, da cooperação mútua e busca 

da solução sem a intervenção do Estado-Juiz. 

Na execução dessa política pública verificam-se dois interesses: o 

pedagógico (conhecimento da realidade social, aproximação entre teoria e prática) e 

o social (empoderamento e pacificação dos envolvidos no conflito e até mesmo 

prevenção de conflitos futuros). 
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Além disso, de acordo com Pádua et al (2013), pode-se vislumbrar que 

a execução dessa política pública traz reflexos para o desenvolvimento sustentável 

não somente do município, mas até mesmo regional, nas esferas: 

 

• Econômica: visível pela inexistência de processo judicial quando as 

partes optam pela resolução extrajudicial do conflito (com ausência da atuação do 

funcionalismo público estadual e consequente economia de despesas para 

tramitação do processo); não há perda ou interrupção do dia de trabalho das partes 

envolvidas no conflito ou das eventuais testemunhas (assim evita-se interrupção da 

produção de bens e serviços); não há dispêndio de valores com pagamento de 

honorários advocatícios e custas processuais. Considerando que a maioria dos 

processos judiciais tramita na Justiça Estadual, há uma economia para os cofres 

públicos do Estado quando o conflito é resolvido extrajudicialmente e, por outro lado, 

os envolvidos deixam de dispensar recursos para o processo. 
 

• Ambiental: representada tanto pela economia de papel para 

formação dos autos, tinta de impressora, energia elétrica para impressão, iluminação 

e funcionamento de ar condicionado e ainda de combustível (referentes aos 

deslocamentos para cumprimento de diligências pelo oficial de Justiça; bem como 

movimentação das partes e testemunhas até o Fórum, para as audiências). 
 

• Social: visível pela pronta pacificação do conflito; propiciando 

empoderamento das partes, e ainda pela formação humanística dos alunos, além do 

desenvolvimento de competências. 

 

E especialmente no que se refere ao ensino, através da extensão 

universitária, estabeleceu-se um importante diálogo entre a Universidade e a 

comunidade, que proporcionou impacto diferenciado na formação do estudante, com 

a unidade entre teoria e prática. Destaque-se também que, através da participação 

de acadêmicos do curso de Direito e Serviço Social, foi possível desempenhar 

atividades conjuntas, o que contribuiu para uma incipiente formação 
interdisciplinar, mas que, seguramente, proporcionou uma visão ampliada em 

relação ao conflito, através do diálogo com outro ramo do conhecimento. 
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4.5.4 Fórum Jurídico Social 

 

Desde 2003, anualmente, é promovido pelos dois cursos, Direito e 

Serviço Social, o Fórum Jurídico Social, que se encontra em sua décima primeira 

edição. 

Nesse Fórum há espaço para professores e alunos nas áreas de 

Direito e Serviço Social socializarem suas pesquisas, que após submissão a uma 

comissão própria de avaliação, são publicadas nos Anais do Fórum. 

Ressalte-se que nesse fórum, além de palestras de profissionais de 

reconhecido saber das duas áreas, há um espaço para a comunicação das 

pesquisas e debates no final das apresentações, possibilitando um enriquecimento 

da discussão das temáticas tratadas. 

É importante destacar que, nos últimos anos, começa-se a notar um 

aumento do interesse pela pesquisa de temáticas relativas ao trabalho desenvolvido 

pelo Escritório Escola, surgindo alguns trabalhos de conclusão de curso, artigos 

publicados em encontros de pesquisas e dissertações de mestrado. 

Demo explica que “que a alma da vida acadêmica é constituída pela 

pesquisa, como princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração 

de conhecimentos e de promoção de cidadania” (DEMO, 1993, p. 127).  

E acrescenta: 

 
Pesquisa significa diálogo crítico e criativo com a realidade, culminando na 
elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese, pesquisa é a 
atitude de “aprender a aprender”, e, como tal, faz parte de todo processo 
educativo e emancipatório (DEMO, 1993, p. 128). 

  

Portanto, o Fórum jurídico Social, na medida em que abre um espaço 

para pesquisa e incentiva sua elaboração pelos alunos, reforça representatividade e 

importância dentro do contexto acadêmico, contribuindo significativamente para 

construção de um discente mais consciente e preparado para os desafios 

profissionais que a vida lhe exigirá.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Já dizia o brocardo jurídico latino Ubi societas ibi ius: onde está a 

sociedade, aí está o direito, pois os conflitos são inerentes às relações humanas. 

Embora os conflitos humanos possam representar uma oportunidade 

de crescimento, os mesmos devem merecer atenção especial e resolução através 

de métodos construtivos, de maneira rápida e eficiente. 

Portanto, devido à importância da pacificação social, o acesso à justiça 

foi elevado a direito fundamental pela Constituição da República atual. 

Entretanto, as políticas públicas implementadas pelo Estado para 

cumprimento desse direito fundamental (como Defensoria Pública, gratuidade de 

custas e emolumentos e as ações constitucionais) mostraram-se insuficientes. O 

excesso de demandas na Justiça formal, o número insuficiente das defensorias 

públicas e dos juízes produziram morosidade, descrédito, sensação de impunidade e 

aumento da violência na sociedade. Tal fato foi reconhecido até mesmo pelo Poder 

Judiciário, que tem incentivado os métodos autocompositivos, onde a cooperação se 

sobrepõe ao individualismo. 

Por outro lado, constatou-se que a Universidade, através do Curso de 

Direito, pode contribuir, através do estágio e de suas próprias políticas públicas, no 

suprimento parcial dessa lacuna, considerada uma demanda essencial da 

sociedade. 

Essa contribuição, no estudo de caso realizado no Escritório Escola, 

revelou também uma forma de cumprimento de responsabilidade social universitária, 

previsto no artigo 3º, III, da Lei n. 10.861/2004 (Lei do Sinaes) 

Evidenciou-se que o ensino jurídico do  curso de Direito da 

FESP/UEMG, atende ao princípio constitucional indissociável de ensino-pesquisa-

extensão, conforme descrito abaixo: 

• no NPJ e no Escritório Escola há ensino prático (atendimento 

sóciojurídico e Juizado de Conciliação); 

• existe a pesquisa, realizada através do Fórum Jurídico Social; 

• há um trabalho de extensão universitária, por meio do programa 

PAIJUS. 
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Com relação aos aspectos pedagógicos das atividades apontados, 

pode-se constatar: 

• o caráter emancipatório da educação (para os atendidos da 

comunidade, que aprenderam novas formas de resolução de conflitos, sem 

necessidade de recorrer sempre ao Poder Judiciário), estimulando e promovendo a 

cidadania; 

• o empoderamento que advém da educação e culmina com o 

desenvolvimento local, a partir da potencialização dos atores locais; 

• que o discente torna-se mais humanizado, envolvido com a realidade 

social e aberto às novas formas de pensar o acesso à justiça, preparando-se para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, em sintonia com as novas 

exigências da sociedade, afastando-se do ensino jurídico dogmático e positivista; 

• o enriquecimento do ensino prático, devido à interdisciplinaridade que 

o curso de Direito busca com o curso de Serviço Social. 

E a contribuição do Escritório Escola para o desenvolvimento humano, 

social, cultural e até econômico se dá porque: 

• propõe-se uma nova educação jurídica (tanto para as pessoas 

atendidas quanto para os estagiários): substitui-se a competição (visão tradicional da 

justiça, onde há adversários em busca da vitória) pela partilha (conciliação: há 

apenas partes, que procuram juntas uma solução para um problema comum, que 

beneficie a ambos os interessados); 

• busca-se a resolução construtiva, rápida e eficiente do conflito, 

gerando pronta pacificação social, para que a sociedade possa viver em um 

ambiente de maior segurança; 

• possibilita-se o pleno acesso do cidadão carente à justiça, inclusive 

deslocando a Universidade até onde a comunidade se encontra, através do 

programa itinerante PAIJUS; 

• por fim, economizam-se diversos recursos que seriam direcionados 

para um processo judicial, havendo reflexos diretos para o desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, concluiu-se que a UEMG (campus de Passos), através do 

Escritório Escola, está efetivamente atuando no atendimento das demandas sociais 

na área de acesso à justiça da comunidade, visando diminuir a desigualdade, e está 

promovendo a cidadania.  
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Da mesma forma, ficou claro que a Universidade objeto de estudo, 

através de suas ações na área de acesso à justiça, está cumprindo com sua 

responsabilidade social, trazendo contribuição para o desenvolvimento humano: 

social, cultural e econômico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

AGUIAR, Roberto Armando Ramos de. Habilidades: ensino jurídico e 
contemporaneidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
 
ALMEIDA JUNIOR, Fernando Frederico de. A proliferação dos cursos de Direito no 
Brasil e a superação do positivismo jurídico como condições que favorecem a 
ampliação do acesso à justiça. In: TAGLIAVINI, João Virgílio (org). A superação do 
positivismo jurídico no ensino do direito: uma releitura de Kelsen que possibilita ir 
além de um positivismo restrito e já consagrado. Araraquara/SP: Junqueira & Marin. 
2008. 
 
ARENDT, Hannah.  O sistema totalitário. Tradução de Roberto Raposo. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, 1978. 
 
________. Origens do totalitarismo. Trad.: Robert Raposo. São Paulo: Cia das 
Letras, 1989. 
 
 
AZEVEDO, André Gomma (org.). Manual de Mediação Judicial (Brasília/DF: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 
PNUD), 2012. 
 
BALBINOT, Rachelle Amália Agostini. O ensino jurídico e sua necessária 
conformação com a realidade: importância da pesquisa e da extensão. In: 
CAPELLARI, Eduardo (Org.). Ensino jurídico: leituras interdisciplinares. São Paulo: 
Cultural Paulista, 2001.  
 
BALDIN, Nelma; ALBUQUERQUE, Cristina (org.). Novos desafios na educação: 
responsabilidade social, democracia e sustentabilidade. Brasília: Liber Livro, 2012.  
 
BERNARDES, Wilma Lúcia Maia. Da nacionalidade: brasileiros natos e 
naturalizados. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 
 
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Direito e ensino jurídico. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
BRASIL. Constituição de (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 1988. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 
Resolução CNE/CES n. 9, de 29 set. de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Cidades.  Minas 
Gerais, Passos, Infográficos. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/paine 
l/painel.php?codmun=314790>. Acesso em: 1º ago. 2013. 



92 

 
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 dez. de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 5 ago. 2013. 
 
BRASIL. Lei n. 10.861, de 14 abr. de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior - SINAES e dá outras providências. Brasília, Diário Oficial da 
União, 15 abr. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.861.htm>. Acesso em: 5 ago. 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 147, de 2 fev. 2007. Dispõe sobre a 
complementação da instrução dos pedidos de autorização de cursos de graduação 
em direito e medicina, para os fins do disposto no art. 31, § 1º, do Decreto nº 5.773, 
de 9 de maio de 2006. Brasília, Diário Oficial da União, 3 fev. 2007.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 310, de 27 dez. de 2012. Aprova a 
unificação de mantidas. Brasília, Diário Oficial da União, 31 dez. 2012. 
 
BRUNDTLAND, Relatório. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento: nosso futuro comum. ONU, 1987. 
 
BUARQUE, Cristovam. Uma idéia de Universidade. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1986.  
 
CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 2001.  
 
CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre, Fabris, 
1988. 
 
CASTRO, Adilson Gurgel. OAB Ensino Jurídico: balanço de uma experiência. 
Brasília/DF: OAB, Conselho Federal, 2000. 
 
CAVALCANTE, Tatiana Maria Náufel. Cidadania e acesso à justiça. 2010. Disponível 
em: <http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/18429/18429_7.PDF>. Acesso em: 
23 jul. 2013. 
 
CHAUÍ, Marilena de Souza. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Editora 
UNESP, 2001. 
 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 
Petrópolis: Vozes, 2006.  
 
CICHOCKI NETO, José. Limitações ao acesso à justiça. Curitiba: Juruá, 2009. 
 
COELHO, Marcus Vinícius. O crime não pode compensar. Revista Veja, São Paulo, 
ed. 2334, ano 45, p. 14, ago. 2013. 
 
CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA. Resolução nº. 125, de 29 de novembro de 
2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de 
Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário. Disponível em 



93 

<http://www.cnj.jus.br/atos - administrativos/atos -da - presidencia/ resolucoes 
presidencia/ 12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em 24 
set. 2012. 
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 
1998. 
 
DECLARAÇÃO DO DIREITO ao Desenvolvimento: 1986. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/spovos/lex170a.htm>. Acesso em: 5 jul. 
2013. 
 
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1993. 
 
DICIONÁRIO MICHAELIS. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/port 
ugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=responsabilidade. Acesso  
 em: 5 ago. 2013. 
 
FADIPA. Faculdade de Direito de Passos. Regimento Interno do Núcleo de Prática 
Jurídica. Passos: s/d. 
 
FERREIRA SOBRINHO, José Wilson. Metodologia do ensino jurídico e avaliação em 
Direito. Porto Alegre: Fabris, 1997.  
 
FESP. Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro. 2013. Disponível em: 
<http://www.fespmg.edu.br:85/centraldenoticias/post/2013/02/25/MEC-certifica-integr 
acao-das-faculdades-FESP.aspx>. Acesso em: 24 maio 2013. 
 
FESP É destaque no Guia do Estudante 2014, Folha da Manhã, Passos/MG, 31 
ago. 2013, ano XXXI, Edição 8833, p. 8.  
 
FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos. 2. ed. rev. e atual.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 
FONTAINHA, Fernando de Castro. Acesso à Justiça: da contribuição de Mauro 
Cappelletti à realidade brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.  
 
FRANCO, Augusto de. Porque precisamos de desenvolvimento local integrado e 
sustentável? Brasília: Instituto de Política, 2000.  
 
FRANCO, Maria Amélia Santoro. Entre a lógica da formação e a lógica das práticas: 
a mediação dos saberes pedagógicos. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/sc 
ielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022008000100008&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 26 out. 2012. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
 
________. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
FUNDAÇÃO de Ensino Superior de Passos. Estatuto Consolidado da Fundação de 
Ensino Superior de Passos. (1975). Fundação Faculdade de Filosofia de Passos. 
Passos: 1975. 



94 

FUNDAÇÃO de Ensino Superior de Passos. Regulamento do Escritório Escola 
Jurídico-Social “Des. Ranulfo de Melo Freire”. 21 fev. 2006, Passos, Minas Gerais. 
 
FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estrutural. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
 
________. Cultura e desenvolvimento em época de crise. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1984. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1991.  
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
GOMES, Adriano; MORETTI, Sérgio. A responsabilidade e o social: uma discussão 
sobre o papel das empresas. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
INSTITUTO ETHOS. Sobre o Instituto. Missão. s/d. Disponível em: 
<http://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/missao/>. Acesso em: 5 ago. 
2013. 
 
INSTITUTO POLIS. Desenvolvimento econômico local. Instituto Polis, São Paulo, 
s/d. Disponível em: <http://www.polis.org.br>. Acesso em: 6 ago. 2013. 
 
KRAHL, Imbert. Os conhecimentos hoje exigidos do operador do direito. Revista 
Jurídica, Centro de Ensino Superior de Jataí. Jataí, ano 3, n. 4, p. 73-83, 2º 
semestre, 2002.  
 
HESPANHOL, Liliane Cristina de Oliveira. O estágio curricular e o ensino da prática 
jurídica no curso de graduação em direito: um estudo de caso. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade de Franca. 2006.  
 
LEITE, Eduardo de Oliveira. A aula em direito. In: MACIEL, Getulino do Espírito 
Santo; ENCARNAÇÃO, João Bosco da [org.]. Seis temas sobre o ensino jurídico. 
São Paulo: Cabral, 1995. 
 
LEMOS, Tayara Talita. Direito como fundação e constituição como promessa: um 
diálogo com Hannah Arendt. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2012. 
 
MACHADO, Antônio Alberto. Ensino jurídico e mudança social. Franca: Unesp, 
2005. 
 
MACIEL, Ana Lúcia Suarez; KOWALKSKI, Aline Viero; MENEZES, Viviane 
Franceschetto de. A responsabilidade social das instituições de ensino superior: um 
estudo a partir das práticas em desenvolvimento no Rio Grande do Sul. IX Colóquio 
Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul, nov. 2009. Disponível 
em: <http://www.inpeau.ufsc.br/wp/wp-content/BD_documentos/coloquio9/IX-1191.p 
df>. Acesso em: 10 maio. 2013. 



95 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATUS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, elaboração, análise e interpretação dos 
dados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. Pedagogia jurídica. Curitiba: Juruá, 2002. 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. São 
Paulo: Atlas, 2006.  
 
MATTOS, Fernando Pagani. Acesso à justiça: um princípio em busca de efetivação. 
Curitiba: Juruá, 2011. 
 
MEC APROVA medicina na Fesp. Folha da Manhã, Passos/MG, 20 set. 2013, ano 
XXXI, Edição 8849, p. 4. 
 
MENDES, Sara Lemos de Melo. A contribuição da Fesp/Uemg no processo de 
desenvolvimento de Passos/MG e região. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) 
- Universidade de São Paulo, Franca-SP, 2004. 
 
MINAS GERAIS (Estado). Conselho Estadual de Educação - CEE. Relatório de 
verificação in loco: renovação de reconhecimento do curso de Direito da Fundação 
de Ensino Superior de Passos, 19 out. 2006, Belo Horizonte, 2006. 
 
MINAS GERAIS (Estado). Lei n. 20.807, de 26 jul. de 2013. Dispõe sobre a absorção 
das fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade do 
Estado de Minas Gerais - Uemg -, de que trata o inciso I do § 2° do art. 129 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado e dá outras 
providências. Belo Horizonte, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 27 jul. 
2013. 
 
MINAS GERAIS (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
Conciliação: uma cultura de pacificação social no TJMG. Manual do Conciliador. 
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF. Belo Horizonte: 2008. 
Disponível em: <http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/manual_conciliadores/arquivos 
_hot_site/pdfs/versao_completa.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2012. 
 
MINAS GERAIS (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Corte 
Superior. Resolução n. 682, de 24 nov. de 2011. Dispõe sobre a instalação e o 
funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania nas 
comarcas do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais, 25 nov. 2011. 
 
MINAS GERAIS (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Juizado 
de Conciliação. Belo Horizonte: 2009. 
 
MINAS GERAIS (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Portaria 
TJMG n. 2.955, de 26 maio. de 2009. Autoriza a instalação e funcionamento do 
Juizado de Conciliação da Comarca de Passos. Belo Horizonte, Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais, 27 maio 2009. 
 



96 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
 
MONREAL, Eduardo Novoa. O direito como obstáculo à transformação social. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. 
 
NPJ. Núcleo de Prática Jurídica. Escritório Escola Jurídico Social e Juizado de 
Conciliação. Relatórios anuais das atividades do NPJ e Escritório Escola. Passos, 
2010-2012, Fundação de Ensino Superior de Passos, Universidade do Estado de 
Minas Gerais. 
 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso. O direito à educação e a gratuidade no ensino superior 
municipal. Franca: Ribeirão Gráfica e Editora, 2007. 
 
________. Interdisciplinaridade: perspectivas da produção do conhecimento. In 
FADEL, Bárbara (org). II Seminário de pesquisa. Marília: Fundepe; Franca: Uni-
FACEF, 2010. 
 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e. Estrutura e formatação de trabalhos 
acadêmicos: compilação das normas da ABNT. 4. ed. Franca/SP: UNI-FACEF, 2013. 
77p. 
 
OLIVEIRA, André Macedo de. Ensino Jurídico. Diálogo entre teoria e prática. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2004. 
 
PÁDUA, Idiene Aparecida Vitor Proença; OLIVEIRA, Paulo de Tarso. Universidade e 
desenvolvimento social: um estudo da inovação na formação prática e seu papel na 
mudança das concepções do acesso à justiça. IV Simpósio de Educação. Franca: 
2013. 
 
PÁDUA, Idiene Aparecida Vitor Proença; VIEIRA, Kelly Cristina; OLIVEIRA, Paulo de 
Tarso; FILHO, Hélio Braga. PAIJUS - Programa de Atendimento Itinerante Jurídico 
Social: Estudo de caso de um atendimento realizado no bairro Nova Califórnia, em 
Passos-MG, XI Fórum Jurídico Social, Passos: 2013. 
 
PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na Constituição. 
São Paulo: LTr, 2008. 
 
PASSOS. História. s/d. Disponível em: <http://www.passos.mg.gov.br/index.php?opti 
on=com_content&task=view&id=16&Itemid=48>. Acesso em: 24 maio 2013. 
 
PEREIRA, Maria da Guia. O Papel da Defensoria Pública em face dos interesses 
dos necessitados. Dissertação mestrado. Campina Grande: Universidade Estadual 
da Paraíba, 2005. 
 
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (orgs). História da cidadania. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2008. 
 
POMPEU, Randal Martins; MARQUES, Carla Susana da Encarnação (org). 
Responsabilidade social das universidades. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013. 



97 

RESULTADOS. Disponível em: <http://www. portal.inep.gov.br/enade/resultados>. 
Acesso em: 11 de novembro de 2013. 
 
RESULTADOS. Disponível em <http://www.oab.org.br/servicos/examedeordem>. 
Acesso em 20 de novembro de 2013. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
e consequências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
 
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino jurídico: saber e poder. São Paulo: Editora 
Acadêmica, 1988. 
 
ROLIM, Cássio Frederico Camargo; SERRA, Maurício Aguiar. Universidade e 
desenvolvimento regional: o apoio das instituições de ensino superior ao 
desenvolvimento regional. Curitiba: Juruá, 2010. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-
modernidade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 
 
________. A universidade do século XXI. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos 
práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
SINHORETTO, Jacqueline. Os justiçadores e sua justiça: linchamento, costumes e 
conflito. São Paulo: IBCCRIM, 2002. 
 
SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: 
Editora Método, 2004. 
 
SILVA, Nathane Fernandes da. Resolução Não-Adversarial de Conflitos: a mediação 
como Instrumento Pedagógico para a Promoção de uma Cultura da Paz. In: Dias, 
Maria Tereza Fonseca Dias (org.). Mediação, Cidadania e Emancipação Social: a 
experiência da implantação do centro de mediação e cidadania da UFOP e outros 
ensaios. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2010. 
 

SOUZA, Carolina Romero de; DIAS, Eduardo Rocha. Considerações acerca das 
deficiências do ensino jurídico brasileiro: um reflexo da adoção da ideologia 
positivista. Revista Direito e Dialogicidade, Ano III, v. III, dez. 2012.  



98 

TORRES, Jasson Ayres. O acesso à justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. 

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988. 

WINCLER, Silvana. Igualdade e Cidadania em Hannah Arendt. Disponível em: 
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/711/
434>. Acesso em: 3 maio. 2013. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2005. 

PEREIRA, Maria da Guia. O Papel d da Paraíba, 2005. 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
da Paraíba, 2005. 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
da Paraíba, 2005. 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
da Paraíba, 2005. 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
a Defensoria Pública em face dos interesses da Paraíba, 2005. 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
dos necessitados. Dissertação mestrado. Campina Grande: Universidade Estadual 
da Paraíba, 2005. 
RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao Desenvolvimento - antecedentes, significados 
e consequências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos 
práticos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. 
SINHORETTO, Jacqueline. Os justiçadores e sua justiça: linchamento, costumes e 
conflito. São Paulo: IBCCRIM, 2002. 
SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: 
Editora Método, 2004. 
TORRES, Jasson Ayres. O acesso à justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005. 
WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988. 

 

 



 

ANEXOS



100 

 

ANEXO A - PORTARIA Nº 147, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2007 
 
________________________________________________________________ 
 
ACS                                                                                             Ministério 
Assessoria de Comunicação Social                                       da Educação 
________________________________________________________________ 
 

Portaria nº 147, de 2 de fevereiro de 2007 
 
Dispõe sobre a complementação da instrução dos pedidos de autorização de 

cursos de graduação em direito e medicina, para os fins do disposto no art. 31, § 1º, do 
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no inciso II do art. 209 da Constituição Federal de 1988, no art. 
46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, bem como nos incisos II, IV e V, do § 2º do art. 5º do Decreto nº 5.773, de 9 de 
maio de 2006; 

considerando as peculiaridades acadêmicas dos cursos de graduação em direito 
e em medicina, que mereceram tratamento constitucional e legal especial; 

considerando a conveniência e a oportunidade de reduzir a margem de 
discricionariedade nas decisões administrativas para autorização de cursos de direito e 
medicina por meio da definição de critérios objetivos; 

considerando os resultados obtidos pelos grupos de trabalho instituídos na forma 
das Portarias nº 3.381, de 20 de outubro de 2004, publicada no Diário Oficial da União 
de 21 de outubro de 2004, seção 2, p. 14, e nº 484, de 16 de fevereiro de 2005, 
publicada no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 2005, seção 2, p. 8, 
consolidados no relatório do grupo de trabalho previsto pela Portaria nº 1.750, de 26 de 
outubro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 27 de outubro de 2006, seção 
2, p. 20/21, instituído com a finalidade de subsidiar as decisões administrativas nos 
processos de autorização de cursos de graduação em direito atualmente em trâmite 
perante o Ministério da Educação; 

considerando os resultados obtidos pelo grupo de trabalho instituído pela Portaria 
nº 1.752, de 30 de outubro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 31 de 
outubro de 2006, seção 2, p. 9, instituído com a finalidade de subsidiar as decisões 
administrativas nos processos de autorização de cursos de graduação em medicina 
atualmente em trâmite perante o Ministério da Educação; 

considerando a edição do Decreto nº 5.773, de 2006, que reordenou a tramitação 
dos processos regulatórios e dispôs sobre o regime de transição no seu art. 73, caput e 
parágrafo único; 

e considerando a edição da Portaria nº 1.027, de 15 de maio de 2006, que 
reorganiza os procedimentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
ao instituir o banco de avaliadores (Basis) e a Comissão Técnica de Acompanhamento 
da Avaliação (CTAA); resolve: 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Esplanada dos Ministérios, bloco L, 9º andar, sala 905. CEP 70047-900, Brasília, DF 
Telefone: (0**61) 2104-8294/8133. Fax: (0**61) 2104-9195 
E-mail: imprensa@mec.gov.br 



101 

 

________________________________________________________________ 
 
ACS                                                                                             Ministério 
Assessoria de Comunicação Social                                       da Educação 
___________________________________________________________________________ 
  
 Art. 1º Os processos de autorização de cursos de graduação em direito e em 
medicina atualmente em trâmite perante o Ministério da Educação, ainda não decididos 
em virtude de parecer contrário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, nos termos do art. 54, XV, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, no primeiro 
caso, e da ausência de parecer favorável do Conselho Nacional de Saúde, previsto no 
art. 27 do Decreto nº 3.860, de 9 de 
julho de 2001, revogado pelo Decreto 5.773, de 2006, que manteve a exigência nos 
seus arts. 28, § 2º, e 31, § 3º, terão sua instrução complementada conforme as diretrizes 
fixadas nesta portaria, observada a legislação aplicável. 
  
 Art. 2º Os pedidos de autorização de cursos de graduação em medicina que 
careçam de parecer favorável do Conselho Nacional de Saúde deverão ser instruídos 
com elementos específicos de avaliação, nos termos do art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, indicados em diligência da Secretaria de Educação Superior (SESu), 
com base no art. 31, § 1º, do Decreto nº 5.773, de 2006, que possam subsidiar a 
decisão administrativa em relação aos seguintes aspectos: 
 I - demonstração da relevância social, com base na demanda social e sua 
relação com a ampliação do acesso à educação superior, observados parâmetros de 
qualidade; 
 II - demonstração da integração do curso com a gestão local e regional do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 
 III - comprovação da disponibilidade de hospital de ensino, próprio ou 
conveniado, por período mínimo de dez anos, com maioria de atendimentos pelo SUS; 
 IV - indicação da existência de um núcleo docente estruturante, responsável pela 
formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, 
composto por professores: 
 a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; 
 b) contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação 
plena ao curso; e 
 c) com experiência docente. 
  
 Art. 3º Os pedidos de autorização de cursos de graduação em direito que 
careçam de parecer favorável da Ordem dos Advogados do Brasil deverão ser 
instruídos com elementos específicos de avaliação, nos termos do art. 29 da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, indicados em diligência da SESu, com base no art. 31, 
 § 1º, do Decreto nº 5.773, de 2006, que possam subsidiar a decisão 
administrativa em relação aos seguintes aspectos: 
 I - a demonstração da relevância social, com base na demanda social e sua 
relação com a ampliação do acesso à educação superior, observados parâmetros de 
qualidade; 
 II - indicação da existência de um núcleo docente estruturante, responsável pela 
formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, 
composto por professores: 

a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; 
__________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
ACS                                                                                             Ministério 
Assessoria de Comunicação Social                                       da Educação 
________________________________________________________________ 
 
 b) contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação 
plena ao curso; e 
 c) com experiência docente na instituição e em outras instituições; 
 Art. 4º A complementação da instrução dos processos de que trata esta portaria 
será diligenciada pela SESu, que poderá, se necessário, contar com a colaboração de 
especialistas externos, com conhecimentos reconhecidos nos campos profissional e 
acadêmico, nas áreas de medicina ou direito. 
 § 1º A SESu oficiará as instituições interessadas a apresentar os esclarecimentos 
complementares, com base em quesitos, nos termos do art. 39 da Lei nº 9.784, de 1999, 
sem prejuízo das informações prestadas por ocasião da apresentação do pedido. 
 § 2º Recebidas as informações, a SESu elaborará relatório complementar de 
avaliação e submeterá o processo à instituição, para ciência e manifestação, em caráter 
facultativo, no prazo de dez dias. 
 § 3º Caso não sejam apresentadas as informações, a SESu poderá arquivar o 
processo, com base no art. 40 da Lei nº 9.784, de 1999. 
 § 4º Devidamente instruído, o processo será encaminhado à apreciação da 
Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA), nos termos do art. 9º, § 
1º, I, da Portaria nº 1.027, de 15 de maio de 2006, para decisão, em grau de recurso, 
sobre o relatório da comissão de avaliação in loco, em vista do relatório complementar 
da SESu. 
 § 5º A instrução dos processos e julgamento pela CTAA deverão ser concluídos 
no prazo de 120 dias da edição desta portaria, observando-se o art. 49 da Lei nº 9.784, 
de 1999. 
 § 6º O prazo de que trata o § 5° contar-se-á do fim do prazo para manifestação 
do conselho competente, nos termos do Decreto n°. 5.773, de 2006, ou, nos casos em 
que já tenha fluído esse prazo, da edição desta portaria. 
 § 7º Excetuam-se do procedimento previsto nesta portaria os processos iniciados 
sob o regime do Decreto n° 3.860, de 2001, já decididos pelo Conselho Nacional de 
Educação. 
 Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

FERNANDO HADDAD 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO Nº 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 (*) 

 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Direito e dá outras 
providências. 

 
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea 
“c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 
9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios 
fixados pelos Pareceres CES/CNE nos 776/97, 583/2001, e 100/2002, e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de 
Direito, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta do Parecer 
CES/CNE 55/2004 de 18/2/2004, reconsiderado pelo Parecer CNE/CES 211, 
aprovado em 8/7/2004, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação 
em 23 de setembro de 2004, 
 

Resolve: 
 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares do Curso de 
Graduação em Direito, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 
Educação Superior em sua organização curricular. 
 

Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais se expressa através do seu projeto pedagógico, 
abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos 
curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o 
sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente curricular obrigatório do 
curso, o regime acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros 
aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

§ 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 
Direito, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 
abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às 
suas inserções institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 
____________________ 
(*) CNE. Resolução CNE/CES 9/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de outubro de 2004, Seção 
1, p. 17 
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IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 
supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a 
forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 
XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso. 
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir 

no Projeto Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas 
respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho 
profissional. 
 

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, 
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, 
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura 
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a 
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do 
Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. 
 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos 
ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

II - interpretação e aplicação do Direito; 
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de 

outras fontes do 
Direito; 

IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e 
procedimentos; 

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica; 
VII - julgamento e tomada de decisões; e, 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito. 
 

Art. 5º O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto 
Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam 
aos seguintes eixos interligados de formação: 

I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o estudante no 
campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, 
abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 
Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 
Sociologia. 

II - Eixo de Formação Profissional, abrangendo, além do enfoque dogmático, 
o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do 
Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados 
segundo a evolução da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, 
econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-
se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico, 
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conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 
Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito 
Internacional e Direito Processual; e 

III - Eixo de Formação Prática, objetiva a integração entre a prática e os 
conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 
relacionadas com o Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e 
Atividades Complementares. 
 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Direito 
estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e 
integralização curricular de acordo com o regime acadêmico que as Instituições de 
Educação Superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; 
sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a 
adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução. 
 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes 
ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados próprios, 
aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 
operacionalização. 

§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, 
através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e 
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho 
competente, podendo, em parte, contemplar convênios com outras entidades ou 
instituições e escritórios de advocacia; em serviços de assistência judiciária 
implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais, importando, em 
qualquer caso, na supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que 
deverão ser encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação 
pertinente. 

§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 
acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, na 
forma definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa 
considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 
indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação 
jurídica. 
 

Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares 
enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do 
aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de 
estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 
extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. A realização de atividades complementares não se 
confunde com a do Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de Curso. 
 

Art. 9º As Instituições de Educação Superior deverão adotar formas 
específicas e alternativas de avaliação, interna e externa, sistemáticas, envolvendo 
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todos quantos se contenham no processo do curso, centradas em aspectos 
considerados fundamentais para a identificação do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes 
do início de cada período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das 
atividades, a metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de 
avaliação a que serão submetidos e a bibliografia básica. 
 

Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, 
desenvolvido individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas Instituições de 
Educação Superior em função de seus Projetos Pedagógicos. 

Parágrafo único. As IES deverão emitir regulamentação própria aprovada por 
Conselho competente, contendo necessariamente, critérios, procedimentos e 
mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 
elaboração. 
 

Art. 11. A duração e carga horária dos cursos de graduação serão 
estabelecidas em Resolução da Câmara de Educação Superior. 
 

Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 
implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais 
alunos no período ou ano subseqüente à publicação desta. 
 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Portaria Ministerial n° 1.886, de 30 de dezembro de 1994 e demais 
disposições em contrário. 

 
 
Edson de Oliveira Nunes 

 Presidente da Câmara de Educação Superior 
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TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 Art. 1º - Este regimento disciplina o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faculdade de Direito 
de Passos (FADIPA), autorizada a funcionar pelo Decreto Federal de 15 de setembro de 1994, 
mantida pela Fundação de Ensino Superior de Passos. 
 
 Art. 2º - O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é responsável pela coordenação, planejamento e 
desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado (ECS), que tem por finalidade proporcionar ao 
aluno oportunidade de desenvolver sua capacidade profissional, sob a direta supervisão crítica e 
orientadora do professor. 
 
 Art. 3º - O Estágio Curricular Supervisionado, parte integrante do currículo da Faculdade de 
Direito de Passos, é atividade obrigatória para obtenção do grau respectivo e se desenvolverá tendo 
em vista o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e o princípio da 
interdisciplinaridade. 
 
 Art. 4º - O funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica se orienta por este Regimento, pelo 
Regimento Interno da Faculdade de Direito de Passos, e pelas prescrições fixadas pela resolução nº 
9 do Conselho Nacional de Educação e pela legislação pertinente. 
 

CAPÍTULO I - DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 

Seção I - Da Existência e dos Fins 
 
 Art. 5º - O Núcleo de Prática Jurídica, órgão com vinculação didático-científica à Faculdade 
de Direito de Passos, criado para a coordenação, planejamento e supervisão das atividades de 
estágio curricular supervisionado do curso de graduação em Direito, direcionará suas atividades para 
a formação dos alunos para o desempenho das profissões jurídicas, conforme art. 7º da resolução nº 
09 do Conselho Nacional de Educação. 
 
 Art. 6º - O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) consiste no exercício, por parte do aluno 
regularmente matriculado do 6º ao 10º períodos do curso de Direito da Faculdade de Direito de 
Passos, com supervisão e orientação do professor de estágio, de atividades práticas simuladas e 
atividades práticas reais, que serão planejadas e revistas semestralmente. 
 
 Art. 7º - Destina-se o NPJ a coordenar, implementar, planejar, supervisionar e executar as 
atividades do estágio curricular supervisionado do Curso de Direito, tendo por objetivos: 
 
 I - desenvolver atividades profissionais que visam a aplicação do direito de modo a qualificar 
o aluno para o exercício profissional, propiciando uma visão crítica do direito, assegurando a 
abordagem interdisciplinar e a relação teoria-prática. 
 
 II - colocar o aluno do curso de Direito em contato com a prática jurídica sob a forma de casos 
concretos e simulados de modo a qualificá-lo para o exercício profissional, proporcionando-lhe o 
aprendizado das práticas jurídicas e da ética; 
 
 III - desenvolver atividades, junto à comunidade carente, de orientação para o exercício da 
cidadania e educação para os direitos humanos; 
 
 IV - relacionar-se com a Defensoria Pública, Ministério Público, órgãos do Poder Judiciário, 
escritórios de advocacia, Ordem dos Advogados do Brasil, facilitando a existência de convênios, 
complementando-se a carga horária efetivamente cumprida no estágio supervisionado. 
 
 Art. 8º - Compõem a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica: 
 
 I – Coordenação; 
 
 II – Professores; 
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 III – Corpo de Estagiários; 
 
 IV – Secretaria. 
 
 

TÍTULO II – DAS COMPETÊNCAS 
 

CAPÍTULO I - DA COORDENAÇÃO 

 
 Art. 9º – O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) será coordenado por professor do curso de 
Direito, que será indicado pela Coordenação da FADIPA, por um período de dois anos, com carga 
horária de 20 horas/aula semanais. 
 
 
 Seção I – Da competência da Coordenação 
 
 Art. 10 - Compete ao Coordenador: 
 
 I – coordenar, supervisionar, viabilizar e orientar as atividades do estágio curricular 
supervisionado, conforme as diretrizes curriculares da resolução nº 9 do Conselho Nacional de 
Educação; 
 
 II – representar o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) junto à Coordenação, à direção, aos 
órgãos colegiados da FADIPA, à mantenedora e demais órgãos institucionais, em suas relações 
interinstitucionais; 
 
 III – assinar as correspondências, certidões, declarações, convênios, referentes às atividades 
do Estágio Curricular Supervisionado, emitir resoluções e comunicações internas inerentes ao 
necessário desempenho do cargo; 
  
 IV – fixar o horário de funcionamento do NPJ, observando o calendário escolar; 
 
 V – Aprovar os modelos de formulários atinentes ao estágio e os projetos de trabalho 
interdisciplinar a serem desenvolvidos em conjunto pelo NPJ com as demais unidades da 
Universidade; 
 
 VI – definir modificações neste Regulamento em conjunto com a Congregação; 
 
 VII – elaborar, até o início do semestre letivo, proposta de distribuição das atividades de 
estágio; 
 
 VIII – elaborar e supervisionar escala de horário dos estagiários junto ao NPJ; 
 
 IX – supervisionar e avaliar como estão sendo desenvolvidas as atividades do estágio externo 
conveniado; 
 
 X – apresentar anualmente, à Coordenação do Curso de Direito, relatórios das atividades do 
NPJ; 
 
 XI – avaliar projetos alternativos de estágio que preencham os requisitos legais e práticos 
necessários ao desenvolvimento do estágio supervisionado; 
 
 XII – realizar processo seletivo de estagiários, para atendimento dos convênios celebrados 
pela instituição; 
 
 XIII – cumprir e fazer cumprir este Regimento. 
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CAPÍTULO II - Dos Professores 
 
 Art. 11 - Os Professores de estágio, admitidos na forma dos demais professores, integrarão o 
corpo docente da FADIPA e cumprirão carga horária de 20 horas/aula semanais. 
 Parágrafo único. Os professores, além da atuação no desenvolvimento das atividades do 
Núcleo de Prática Jurídica, orientarão os estagiários nas atividades desenvolvidas no Escritório 
Escola Jurídico Social, responsável pelo atendimento ao público. 
 

Seção I - Da Competência dos Professores 
 
 Art. 12 - Compete aos Professores: 
 
 I – orientar e assistir os estagiários no atendimento à clientela assistida, na elaboração de 
peças técnico-jurídicas e na participação em atos procedimentais realizados em juízo, junto ao 
Escritório Escola Jurídico Social; 
 
 II – promover e orientar as pesquisas, seminários, aulas teórico-práticas, grupos de estudos e 
discussão, oficinas, estudo de caso, atividades e trabalhos simulados dos estagiários, visitas, que 
estejam sob sua responsabilidade; 
 
 III – avaliar e conferir conceitos às tarefas desenvolvidas pelos estagiários, bem como 
controlar a freqüência. 
 
 IV – auxiliar a coordenação na elaboração do planejamento e revisão das atividades a cada 
semestre letivo; 
 
 V – Advertir verbalmente ou por escrito o estagiário que incidir em falta prevista neste 
Regimento, fazendo a devida comunicação à Coordenação; 
 
 VI – desempenhar todas as demais atribuições decorrentes da função. 
 
 

CAPÍTULO III - Dos Estagiários 
 
 Art. 13 - São considerados estagiários, para fins de estágio curricular supervisionado, todos 
os alunos do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Passos. 
 
 Art. 14 - É considerado estagiário-monitor, o aluno regularmente matriculado no curso de 
graduação em Direito, aprovado em processo seletivo realizado, anualmente, pela Faculdade de 
Direito de Passos com a colaboração do NPJ, mediante convocação por edital em que serão 
estabelecidas as condições de admissão e demais informações necessárias. 
 
 § 1º - Compete aos estagiários-monitores, a tarefa de auxiliar os professores de estágio, bem 
como os alunos estagiários no desempenho de suas atividades inerentes ao estágio supervisionado. 
 
 § 2º - O estagiário-monitor receberá uma remuneração mensal fixada pela entidade 
mantenedora, devendo cumprir uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais.  
 
 § 3º - O estágio remunerado de que trata este artigo terá duração de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado a critério da coordenação, sendo obrigatória à apresentação, pelo estagiário-monitor, 
da carteira de estagiário junto a OAB/MG. 
 

Seção I - Da Competência dos Estagiários 
 
 Art. 15 - Compete aos estagiários no desempenho de suas atividades: 
 
 I – cumprir o plano de estágio e seu respectivo cronograma; 
 
 II – cumprir sua escala de plantões junto ao NPJ, previamente divulgada pela secretária do 
Núcleo de Prática Jurídica; 
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 III – zelar pela boa conservação das instalações, móveis, livros e demais objetos do NPJ e 
evitar gastos desnecessários de material; 
 
 IV – manter a ordem no recinto do Núcleo, evitando discussões e brincadeiras prejudiciais ao 
bom andamento dos trabalhos; 
 
 V – apresentar, ao professor de estágio, relatório de suas atividades todo fim de semestre, 
conforme modelo próprio. 
 
 VI – agir de acordo com a ética geral e profissional, prestando sempre um serviço de 
qualidade, zelando assim pela boa reputação do NPJ; 
 
 VII – cumprir o presente Regimento e as demais determinações legais referente ao estágio 
supervisionado; 
 
 Art. 16 - O estagiário fica sujeito ao regime disciplinar estabelecido para o corpo discente da 
Faculdade de Direito em seu Regimento. 
 

CAPÍTULO IV - DA SECRETARIA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 
 
 Art. 17 - A Secretaria do NPJ será coordenada por um secretário geral, estando sob a sua 
supervisão os demais funcionários administrativos do NPJ. 

 

SEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 
 
 Art. 18 - Compete ao Secretário Geral do NPJ: 
 
 I - manter arquivo de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de toda a 
documentação referente aos estágios e requerimentos dos estagiários; 
 
 II - expedir declarações e certidões pertinentes aos estágios; 
 
 III - manter arquivo de controle de todos os convênios que a Faculdade de Direito possuir 
para estágios na área de Direito e fichas individuais de todos os estagiários que estiverem no estágio 
externo conveniado; 
 
 IV - controlar a presença dos estagiários junto ao NPJ; 
 
 V - coordenar todo o serviço de informática e zelar pelo seu funcionamento eficaz; 
  
 VI - manter arquivo de autos findos, que serão utilizados para relatórios; 
 
 VII - agendar e organizar visitas aos Tribunais; 
 
 VIII - providenciar a autuação e movimentação dos processos simulados; 
 
 IX - ser responsável pela entrega e recebimento de formulários do estágio simulado; 
 
 X - organizar o arquivo inativo; 
 
 XI - manter pasta individual dos alunos referente ao estágio simulado; 
 
 XII - atender com urbanidade o estagiário, professores, coordenador e demais funcionários. 
 
 XIII - controlar a requisição de material de consumo para o NPJ; 
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 XIV - zelar pelo acervo bibliotecário do NPJ; 
 
 XV - responsabilizar-se pelo controle e publicação de notas; 
 
 XVI - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem solicitadas, 
na forma deste Regimento. 
 
 

TÍTULO III - DA ESTRUTURA DO ESTÁGIO E DA AVALIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 
 
 
 Art. 19 - A carga horária total destinada ao Estágio Curricular Supervisionado é de 360 horas, 
devendo ser cumpridas no NPJ, pelos alunos regularmente matriculados no curso de Direito, 
conforme plano de estágio, que será elaborado semestralmente.  
 
 § 1º - As atividades do Estágio Curricular Supervisionado serão programadas conforme o 
artigo 24, tendo em vista as seguintes atividades, que deverão ser dirigidas aos domínios 
indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica: 
 I - visitas orientadas e relatório de audiências; 
 II - pesquisas, seminários, aulas teórico-práticas, grupos de estudos e discussão, oficinas, 
estudo de caso, atividades e trabalhos simulados, projetos sócio-jurídicos; 
 III – atendimento ao público; 
 
 § 2º - A atividade de atendimento ao público será desenvolvida no Escritório Escola Jurídico-
Social “Desembargador Ranulfo de Melo Freire. 
 
 § 3º - As atividades do Estágio Curricular Supervisionado, bem como sua forma de execução, 
serão programadas, semestralmente, sob a forma de plano de estágio, podendo uma ou mais das 
atividades que lhe são inerentes desenvolver-se em períodos especiais, quer seja matutino, 
vespertino ou noturno. 
 
 Art. 20 – O Plano de Estágio, estabelecido por ato da Coordenação, com colaboração dos 
professores, ouvida a Coordenação pedagógica, conterá: 
 I – atividades práticas reais e simuladas, com a respectiva carga horária; 
 II – escala de estagiários e professor responsável; 
 III – local e horário para o desenvolvimento das atividades; 
 
 Art. 21 - A verificação do rendimento do aluno no estágio curricular supervisionado é feita 
pelos professores, com apuração no final de cada período letivo, abrangendo sempre o desempenho 
efetivo do aluno, assiduidade, eficiência e diligência no acompanhamento das atividades de estágio. 
 § 1º - O resultado do rendimento do aluno no estágio deverá ser encaminhado à secretaria do 
NPJ para divulgação, dentro dos prazos estabelecidos no Calendário Escolar. 
 
 § 2º - É permitida a revisão da avaliação, feita pelo professor da respectiva área de atuação, 
mediante requerimento por escrito do aluno, encaminhado à Secretaria do NPJ dentro de vinte e 
quatro (24) horas após a divulgação do resultado. 
 
 Art. 22 - Considera-se aprovado, no Estágio Curricular Supervisionado, o aluno que tenha 
cumprido a carga horária de 360 horas de atividades e aproveitamento mínimo de sessenta por cento 
(60%) durante o ano letivo. 
 

TÍTULO IV - DO ESTÁGIO EXTERNO CONVENIADO 
 
 Art. 23 - O aluno poderá compor parte das horas de atividade de estágio, mediante a 
realização de estágio externo em Escritório de Advocacia, órgãos do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Procuradorias, órgão, entidade ou empresa pública ou privada, que 
desenvolva atividades próprias de profissionais do direito, desde que exista convênio com a 
Faculdade de Direito de Passos, fixando as condições em que os estagiários poderão cumprir o seu 
estágio. 
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 Art. 24 - O credenciamento, para a realização de estágio externo, que deverá cumprir os 
critérios estabelecidos pelo estágio supervisionado, obedecerá às disposições do presente regimento 
e demais legislações pertinentes. 
  
 Art. 25 - O aluno do estágio externo conveniado deverá apresentar relatório semestral, de 
suas atividades. 
 
Parágrafo único - O aproveitamento da carga horária das atividades de estágio externo depende, em 
cada caso, de decisão expressa da Coordenação, que analisará a possibilidade de complementação 
das atividades a serem desenvolvidas no NPJ. 
 

TÍTULO V 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 Art. 26 - Constituem recursos financeiros do Núcleo de Prática Jurídica as disponibilidades 
que lhe forem distribuídas pela Fundação de Ensino Superior de Passos dentro do orçamento da 
Faculdade de Direito de Passos. 
 
 Art. 27 - Serão incorporados no orçamento do NPJ as remunerações estabelecidas em 
convênios e contratos com outras instituições, onde se preveja a prestação de serviços jurídicos.  
 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do NPJ, juntamente com a 
coordenação da Faculdade de Direito de Passos. 
 
 Art. 29 - Este regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Congregação. 
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REGULAMENTO DO ESCRITÓRIO ESCOLA JURÍDICO SOCIAL  
“DES. RANULFO DE MELO FREIRE” 

 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS - FESP 

 
CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE 

 
Art. 1º  - O Escritório Escola Jurídico-Social “Des. Ranulfo de Melo Freire”, fundado em 29 
de março de 2003, com sede na Rua Três de Maio, 33 – Centro – Passos/MG, é centro de 
extensão e pesquisa universitária e está subordinado às direções dos cursos de Direito e 
Serviço Social de Passos e aos respectivos Conselhos Departamentais. 
Parágrafo único. Fica estabelecido que para as decisões referentes às atividades do 
Escritório Escola, os Conselhos Departamentais dos cursos de Direito e Serviço Social terão 
cada um 50% dos votos, para deliberações. 
 
Art. 2º  - O Escritório Escola Jurídico-Social presta atendimento jurídico e social às pessoas 
de restrita condição econômica, assim definidas por lei, não assistidas por órgãos públicos 
ou privados, residentes na Comarca de Passos. 
 
Art. 3º  - O Escritório Escola Jurídico-Social tem como objetivos: 

I - promover estágio supervisionado aos estudantes dos cursos de Serviço Social e 
Direito da Fundação de Ensino Superior de Passos - FESP; 

II - prestar assistência sócio-jurídica gratuita à população de baixa renda da 
Comarca de Passos, que não tenha condições financeiras para arcar com o ônus das custas 
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias, 
nos termos da Lei nº 1.060/50; 

III - elaborar, implantar e executar projetos sócio-jurídicos; 
IV - promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados aos direitos sociais, à 

assistência jurídica e social. 
 

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 
 

Art. 4º  - O Escritório Escola Jurídico-Social é formado pelos seguintes setores: 
I – Coordenação; 
II – Núcleo de Assistência Sócio-Jurídica; 
III – Núcleo de Direitos Humanos e Proteção Social; 
IV – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Direitos Sociais. 
 

Art. 5º  - O Escritório Escola Jurídico-Social tem a seguinte composição: 
I – Coordenador; 
II– Professores orientadores da Faculdade de Direito; 
III – Professores orientadores da Faculdade de Serviço Social; 
IV – Advogados e assistentes sociais, admitidos ou colocados à disposição por 

outras instituições, públicas ou privadas; 
V – Secretário; 
VI – Estagiários-monitores selecionados conforme este Regulamento; 
VII – Estagiários voluntários, nos termos da regulamentação existente; 
VIII – Pessoal contratado ou colocado à disposição do Escritório Escola por outras 

entidades, públicas ou privadas, sem ônus de qualquer natureza para a Fundação de Ensino 
Superior de Passos; 

IX – Professores colaboradores voluntários. 
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CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
 

SEÇÃO I - DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 6º  - O Escritório Escola será dirigido por um Coordenador contratado por 20 horas/aula. 
 
Art. 7º - As Faculdades de Direito e Serviço Social de Passos, através de seus Conselhos 
Departamentais, indicarão alternadamente o Coordenador para mandato de dois (02) anos, 
sendo possível uma recondução se houver consenso entre as duas. 

 
 
Art. 8º - A função de coordenador é privativa dos professores das Faculdades de Serviço 
Social e Direito de Passos. 
 

SEÇÃO II - DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
 

Art. 9º  - O atendimento sócio-jurídico aos usuários será interdisciplinar, realizado por 
estagiários de Serviço Social e de Direito, supervisionados pelos respectivos profissionais 
orientadores. 
 
Art. 10 - O atendimento aos usuários obedecerá ao disposto na Lei de Assistência Judiciária 
(Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950). 
 

CAPÍTULO IV - DAS COMPETÊNCIAS 
 

SEÇÃO I - DA COORDENAÇÃO 
 

Art. 11 - Compete ao coordenador: 
I  - coordenar, supervisionar, viabilizar e orientar as atividades do Escritório Escola 

Jurídico-Social. 
II – estabelecer diretrizes para o trabalho de funcionários e membros; 
III – representar o Escritório Escola junto à Fundação de Ensino Superior de Passos 

– FESP, em suas relações interinstitucionais; 
IV – assinar as correspondências, certidões, declarações e convênios referentes às 

atividades do Escritório Escola, emitir resoluções e comunicações internas inerentes ao 
necessário desempenho do cargo; 

V  - fixar o horário de funcionamento do Escritório Escola, respeitadas as normas 
gerais da mantenedora; 

VI – aprovar os projetos de trabalho interdisciplinar a serem desenvolvidos em 
conjunto pelo Escritório Escola com as demais unidades da Fundação; 

VII – definir modificações neste Regulamento em conjunto com as direções das 
Faculdade de Serviço Social e Direito.   

VIII – elaborar, até o início do ano letivo, proposta de distribuição das atividades 
aos professores orientadores; 

IX – elaborar e supervisionar escala do horário dos estagiários junto ao Escritório 
Escola; 

X  - apresentar anualmente, às direções das Faculdades de Direito e Serviço 
Social, relatórios das atividades inerentes ao Escritório Escola; 

XI – estabelecer as áreas de Direito em que serão prestados os serviços reais de 
assistência jurídica; 

XII - coordenar o processo de seleção de estagiários monitores para o Escritório 
Escola; 

XIII – aplicar sanções disciplinares, em hipótese de infringência a este 
Regulamento; 



118 

 

XIV – convocar reunião mensal com a equipe interdisciplinar do Escritório Escola; 
XV – cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 
SEÇÃO IV - DOS PROFESSORES ORIENTADORES E COLABORADORES 

 
Art. 12  - Formam o quadro de professores orientadores do Escritório Escola Jurídico-Social 
os docentes cedidos pelas Faculdades de Direito de Passos – FADIPA e Faculdade de 
Serviço Social de Passos – FASESP, contratados por 20 horas/aula. 
 
Art. 13  - Competem aos professores orientadores da Faculdade de Direito, integrantes do 
Núcleo de Direitos Humanos e Proteção Social: 

I – fomentar a iniciação científica, especialmente pesquisas relacionadas aos temas 
sócio-jurídicos abordados na instituição; 

II – possibilitar a capacitação teórico-metodológica aos estagiários de Direito do 
Escritório Escola. 

III - orientar e assistir os estagiários no atendimento à clientela assistida, na 
elaboração de peças técnico-jurídicas e na participação em atos procedimentais realizados 
em juízo;  

IV – assinar, juntamente com o estagiário, as peças jurídicas necessárias ao 
exercício da advocacia, referentes às ações confiadas ao Escritório Escola; 

V – acompanhar os estagiários às audiências e sessões de julgamento, referentes 
às ações do Escritório Escola; 

VI – distribuir os casos ou processos aos estagiários; 
VII – zelar pelo cumprimento tempestivo dos despachos e decisões judiciais 

proferidos nos processos patrocinados pelo Escritório Escola; 
VIII – orientar para que os estagiários adotem comportamento ético na relação com 

a clientela e com o mundo sócio-jurídico; 
IX – avaliar e conferir conceitos às tarefas desenvolvidas pelos estagiários, levando 

em consideração o conteúdo das peças e a diligência do aluno com o andamento 
processual; 

X – advertir, verbalmente ou por escrito, o estagiário que incidir em falta prevista 
neste Regulamento, fazendo a devida comunicação ao Coordenador do Escritório Escola; 

XI – auxiliar a Coordenação no processo seletivo de estagiários monitores para o 
Escritório Escola; 

XII – participar de reuniões interdisciplinares entre a equipe do Escritório Escola; 
XIII – coordenar, juntamente com os professores orientadores de Serviço Social, a 

organização do Fórum Jurídico-Social, promovido anualmente pelas Faculdades de Direito e 
Serviço Social de Passos; 

XIV – desempenhar todas as demais atribuições decorrentes da função. 
 

Art. 14  - Competem aos professores orientadores da Faculdade de Serviço Social, 
integrantes do Núcleo de Direitos Humanos e Proteção Social: 

I – possibilitar a capacitação teórico-metodológica aos estagiários de Serviço Social 
do Escritório Escola; 

II – fomentar a iniciação científica, especialmente pesquisas relacionadas aos 
temas sócio-jurídicos abordados na instituição; 

III – supervisionar de forma sistemática as atividades dos estagiários de Serviço 
Social e a elaboração de documentos decorrentes da intervenção destes; 

IV – reavaliar e redefinir periodicamente os critérios de atendimento, consultando os 
assistentes sociais do centro de extensão e pesquisa, e submetendo estes critérios à 
aprovação da coordenação do Escritório Escola; 

V – planejar as atividades de acordo com os recursos disponíveis, de forma a 
atender às necessidades dos profissionais e estagiários do setor, e à demanda atendida;  

VI – auxiliar a Coordenação no processo seletivo de estagiários monitores para o 
Escritório Escola; 



119 

 

VII – coordenar, juntamente com os professores orientadores da Faculdade de 
Direito, a organização do Fórum Jurídico-Social, promovido anualmente pelas Faculdades 
de Direito e Serviço Social de Passos; 

VIII – orientar para que os estagiários adotem comportamento ético na relação com 
a clientela e com a equipe interdisciplinar; 

IX – avaliar e conferir conceitos às tarefas desenvolvidas pelos estagiários; 
X – advertir, verbalmente ou por escrito, o estagiário que incidir em falta prevista 

neste Regulamento, fazendo a devida comunicação ao Coordenador do Escritório Escola; 
XI – desempenhar todas as demais atribuições decorrentes da função. 
 

Art. 15  - Os professores colaboradores voluntários serão convidados pela Coordenação do 
Escritório Escola, consultados os professores orientadores, sem ônus para a Fundação, com 
a finalidade de: 

I – Participarem de grupos de estudos e pesquisas, relacionados aos objetivos do 
Escritório Escola; 

II – Atuarem em processos de sua especialização; 
III – Emitirem pareceres, laudos técnicos ou periciais, em questões de sua 

especialidade. 
 

Art. 16  - A Coordenação expedirá, anualmente, certidão da atividade dos professores 
orientadores e colaboradores que atuarem no Escritório Escola Jurídico-Social. 
 

SEÇÃO V - DOS PROFISSIONAIS 
 

Art. 17  - Os profissionais do Escritório Escola deverão estar regularmente inscritos e 
registrados, sendo os advogados na OAB-MG e os assistentes sociais no CRESS – 6ª 
Região. 
 
Art. 18  - Os advogados e assistentes sociais, integrantes do Núcleo de Assistência Sócio-
Jurídica, serão admitidos conforme normas de contratação de pessoal regulamentadas pela 
Fundação de Ensino Superior de Passos. 

 
Art. 19  - Os profissionais lotados no Escritório Escola subordinam-se imediatamente à 
coordenação do centro de extensão e mediatamente às diretorias das Faculdades de Direito 
e Serviço Social, conforme a área de atuação. 

 
Art. 20  - Os serviços profissionais restringem-se às atividades advocatícias e sociais que 
lhes forem cometidas, sendo-lhes vedada qualquer atividade de representação, bem como 
assumir compromissos ou fazer declarações em nome do Escritório Escola, sob pena de 
falta grave, nos termos do Regulamento do Escritório Escola Jurídico-Social, e 
responsabilidade por danos materiais e morais. 
 
Art. 21  - Competem aos advogados: 

I - promover o atendimento jurídico aos usuários do Escritório Escola, para 
conhecer a problemática apresentada e analisar as possibilidades de intervenção e de 
enfrentamento da situação; 

II – acompanhar todo o andamento extra e judicial dos atendimentos realizados no 
Núcleo de Assistência Sócio-Jurídica; 

III – encaminhar aos professores orientadores os casos de maior complexidade e 
interesse pedagógico, para o desenvolvimento do estágio supervisionado; 

IV – recepcionar e encaminhar denúncias sobre violação de direitos humanos; 
V – encaminhar aos órgãos públicos competentes os casos que demandarem 

atendimento especial, para confecção de documentos de identidade, carteiras de trabalho e 
outros fins; 
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VI – colaborar com os professores orientadores, especialmente na realização de 
audiências; 

VII – participar dos programas comunitários definidos pela coordenação; 
VIII – apresentar relatório mensal e anual das atividades desenvolvidas. 
 

Art. 22   - Competem aos assistentes sociais: 
I  – promover o atendimento social aos usuários do Escritório Escola, a fim de  

conhecer a problemática apresentada e analisar as possibilidades de intervenção e de 
enfrentamento da situação; 

II – realizar estudo sócio-econômico para conhecimento da situação do cliente do 
Escritório Escola, definindo seu enquadramento nos critérios de atendimento do centro de 
extensão e pesquisa; 

III  – supervisionar de forma sistemática as atividades dos estagiários de Serviço 
Social e a elaboração de documentos decorrentes da intervenção destes; 

IV  – planejar as atividades, juntamente com os professores orientadores da 
Faculdade de Serviço Social; 

V  – realizar visitas domiciliares e institucionais visando conhecer o cotidiano do 
cliente e os recursos da comunidade, para a elaboração de relatórios e diagnósticos sociais; 

VI  – realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 
sobre matéria de Serviço Social; 

VII – planejar, elaborar, implantar e avaliar programas e projetos sócio-jurídicos; 
VIII – coordenar reuniões com clientes, familiares e pessoas envolvidas nos casos 

atendidos; 
IX – participar de cursos e eventos relacionados ao Serviço Social e à temática 

sócio-jurídica; 
X  – participar dos trabalhos desenvolvidos pelo Escritório Escola; 
XI  – auxiliar os trabalhos de iniciação científica, as pesquisas e estudos 

desenvolvidos no Escritório Escola; 
XII  – apresentar relatório mensal e anual das atividades desenvolvidas. 

 
SEÇÃO VI – DOS ESTAGIÁRIOS MONITORES E DOS VOLUNTÁRIOS 

 
Art. 23  - Estagiários são os discentes regularmente matriculados no penúltimo e no último 
ano dos cursos de Direito e de Serviço Social da Fundação de Ensino Superior de Passos. 
 
Art. 24  - É considerado estagiário-monitor, o aluno selecionado pelo Escritório Escola, 
mediante prévio procedimento avaliativo, realizado anualmente pelo centro de extensão e 
pesquisa universitária, mediante convocação por edital em que serão estabelecidas as 
condições de admissão e demais informações necessárias. 
§ 1º - Compete aos estagiários-monitores a tarefa de auxiliar os professores orientadores, 
bem como os alunos estagiários no desempenho de suas atividades inerentes ao estágio 
supervisionado. 
§ 2º - O estagiário-monitor receberá uma remuneração mensal fixada pela instituição 
mantenedora, devendo cumprir uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 
§ 3º - O estágio remunerado de que trata este artigo terá duração de 01 (um) ano, podendo 
a critério da coordenação a recondução por mais um ano, sendo obrigatória aos estagiários 
do curso de Direito, a apresentação da carteira de estagiário junto à OAB/MG. 
 
Art. 25 - Os critérios de seleção e o número de vagas serão estabelecidos pela 
Coordenação do Escritório Escola, consultados os professores orientadores. 
Parágrafo único - O procedimento avaliativo constará, no mínimo, de: 

a) prova técnica, de caráter classificatório, aplicada pelos profissionais orientadores de 
cada setor, cuja identificação se fará após a divulgação das notas; 
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b) entrevista, de caráter classificatório, com os membros da banca avaliadora, 
composta por profissionais e pelo professor do núcleo onde o estagiário irá atuar, os 
quais terão em conta os seguintes requisitos: 

I – grau de interesse profissional demonstrado pelo candidato; 
II  – noções do candidato sobre a área sócio-jurídica; 
III  – disponibilidade do estagiário.   
 

Art. 26  - Considera-se estagiário voluntário, todos os alunos da Faculdade de Direito e de 
Serviço Social, que desejem participar das atividades desenvolvidas do Escritório Escola. 
§ 1º - Os estagiários voluntários submeter-se-ão igualmente a este Regulamento e às 
normas internas do Escritório Escola.  
§ 2º - O tempo cumprido no estágio voluntário será computado para efeito de classificação 
no processo seletivo do estágio remunerado. 
 
Art. 27  - São deveres do estagiário: 

I - cumprir as normas deste Regulamento, os preceitos do Código de Ética 
Profissional dos Advogados e dos Assistentes Sociais; 

II - cumprir os planos de estágio apresentados pelos profissionais das respectivas 
áreas; 

III – atender com diligência a todos os casos que lhes forem encaminhados, 
segundo a orientação dos profissionais das respectivas áreas; 

IV  - comparecer aos plantões de atendimento e orientação, nos horários que lhe 
couber, realizando as tarefas que lhe foram atribuídas; 

V – elaborar e manter em dia a documentação de seu trabalho, prestando contas e 
elaborando relatórios, nos prazos estabelecidos ou quando requeridos pelos professores 
orientadores;  

VI  - não desviar causas, atendidas pelo Escritório Escola, para profissionais 
particulares, sob pena de desligamento do estágio; 

VII – não assumir compromissos em nome do Escritório Escola, sem autorização 
da Coordenação, que possam causar prejuízos à instituição; 

VIII - manter sigilo quanto aos assuntos de que venha tomar conhecimento, não 
prestando declarações de qualquer espécie sobre casos em andamento, salvo quando no 
exercício profissional, perante autoridade competente, sob pena de responsabilidade legal; 

IX  - zelar pelo material e pelos equipamentos colocados à sua disposição; 
X - quando estagiário monitor, comunicar por escrito à coordenação, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, a desistência do estágio. 
 

Art. 28  - São direitos dos estagiários: 
I – obter apoio e orientação técnica específica de professores, advogados e 

assistentes sociais, nos casos atendidos pelo Escritório Escola; 
II – ter acesso aos recursos materiais e humanos disponíveis, nos termos deste 

Regulamento;  
III – receber, após a conclusão de no mínimo seis (06) meses de estágio, 

declaração que comprove a realização do mesmo, constando período e carga horária 
cumprida. 

 
 

CAPÍTULO V – DO REGIME DISCIPLINAR 
 

Art. 29  - Todos os membros do Escritório Escola Jurídico-Social, conforme art. 5º deste 
regulamento, sujeitam-se às sanções disciplinares previstas nos regimentos internos das 
Faculdades de Serviço Social e Direito. 
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CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Art. 30  - Constituem recursos financeiros do Escritório Escola Jurídico-Social as 
disponibilidades que lhe forem distribuídas pela Fundação de Ensino Superior de Passos 
dentro do orçamento das Faculdades de Serviço Social e Direito. 
 
Art. 31  - Serão incorporados ao orçamento do Escritório Escola Jurídico-Social as 
remunerações estabelecidas em convênios e contratos com outras instituições, onde se 
preveja a prestação de serviços jurídico-sociais, bem como eventuais honorários 
sucumbências. 

 
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 32  - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Escritório Escola em 
conjunto com as direções das Faculdades de Direito e Serviço Social. 
 
Art. 33  - O presente Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelos Conselhos 
Departamentais das Faculdades de Direito e Serviço Social de Passos, revogadas as 
disposições contrárias. 
 
Passos, 21 de fevereiro de 2006. 
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ANEXO E - ESTATUTO CONSOLIDADO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR DE PASSOS 

 

 

Estatuto Consolidado Fundação de Ensino Superior de Passos*  
 

Capítulo I 
Da denominação, sede, fins e duração.  

 
 Art. 1º A Fundação de Ensino Superior de Passos, sucessora da Fundação 
Faculdade de Filosofia de Passos, entidade com personalidade jurídica própria, 
instituída pelo Decreto nº 8.495 de 15 de julho de 1965, terá sua sede e foro na 
cidade de Passos, Estado de Minas Gerais, e passa a reger-se pelo presente 
Estatuto.  
 
 Art. 2º A fundação órgão de colaboração com o Poder Público, terá por 
finalidade. 
 I - sem fins lucrativos, manter a Faculdade de Filosofia de Passos, a 
Faculdade de Engenharia de Passos, Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de 
Passos, criar, instalar, manter Escolas de todos os níveis de ensino e Faculdade de 
Ensino Superior conforme disposto na Lei nº 2.933, de 6 de novembro de 1963, 
modificada pela Lei nº 6.140, de 10 de novembro de 1973. 
 II - criar, instalar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem 
os estudantes;  
 III - promover medidas que, atendendo as reais condições e necessidade do 
meio, permitam ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes;  
 IV - cuidar de atividade ligadas ao ensino, desenvolvendo, por todos os 
meios, intercâmbio com entidades congêneres nacionais ou estrangeiras. 
  § 1º - As escolas de 1º e 2º graus, mantidas pela Fundação, funcionarão 
agregadas obrigatoriamente a uma das unidades do curso superior.  
 § 2º - O critério de agregação será o de afinidade pedagógica.  
 
 Art. 3º A Fundação gozará de autonomia, administrativa e financeira, nos 
termos da lei e do presente Estatuto. Parágrafo único. A Fundação terá duração por 
prazo indeterminado.  
 

Capítulo II. 
Do Patrimônio, sua constituição e utilização. 

 
 Art. 4º O Patrimônio da Fundação será constituído pelos bens, rendas e 
direitos obtidos por meio de contribuições, subvenções, aquisições diretas e por 
doações feitas pelos poderes públicos, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas 
naturais, bem como pelo fundo inicial previsto no artigo 3º § 1º da Lei 2.933 de 6 de 
novembro de 1963, no valor de CR$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), 
representado por títulos da dívida pública estadual.  
 
 Art. 5º Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados para a 
realização dos objetivos previstos na Lei nº 2.933 de 6 de novembro de 1963, 
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modificada pela Lei nº 6.140 de 10 de setembro de 1973, permitidas porém a 
alienação dos bens e acessão de direitos para obtenção de rendas.  
 § 1º - As alienações ou inversões de bens e direitos para obtenção de rendas 
dependerão de prévia aprovação do Conselho Curador.  
 § 2º - Não serão distribuídos lucros, dividendos, bonificações ou outras 
quaisquer vantagens, sob qualquer título, pretexto ou modalidade a seus diretores, 
dirigentes, benfeitores ou colaboradores, representados por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado ou por pessoas naturais, não existindo a figura de sócios, 
associados ou seus assemelhados.  
 § 3º - O Presidente da Fundação e os órgãos colegiados de sua 
administração, exercerão gratuitamente seus respectivos cargos, ficando-lhes 
expressamente proibida a percepção de qualquer remuneração, vantagens ou 
benefícios, direta ou indiretamente; 
 
 Art. 6º A totalidade das rendas apuradas será aplicada na promoção da 
melhoria das instalações ou no aprimoramento da consecução dos fins previstos ou 
no atendimento gratuito à comunidade e aos alunos pobres.  
 § 1º - O crédito por ventura existente, no fim de cada exercício, será destinado 
exclusivamente a inversão patrimonial e promoção de atividades desportivas e 
cívico-culturais.  
 § 2º - Dinheiro ou valor algum será remetido para fora do país.  
 
 Art. 7º Anualmente, serão publicados no órgão oficial do Estado de Minas 
Gerais o balanço e a demonstração das variações patrimoniais do exercício findo.  
 
 Art. 8º No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimônio reverterá ao 
Estado de Minas Gerais.  

 
Capítulo III. 

Dos rendimentos. 
 

 Art. 9º A Fundação será mantida por entidades de direito privado, por 
pessoas físicas e também por pessoas jurídicas de direito público, constituindo seus 
rendimentos.  
 I - as contribuições feitas a título de taxas e emolumentos, pelos que 
regularmente se matricularem nos cursos existentes em suas unidades de ensino; 
 II - as doações feitas por entidades públicas por pessoas jurídicas de direito 
privado e por pessoas naturais; 
 III - as subvenções do poder público;  
 IV - os provenientes de seus títulos da dívida pública;  
 V - os fideicomissos, instituídos em seu favor;  
 VI - o usufruto a ela conferido;  
 VII - as rendas a seu favor constituídas por terceiros;  
 VIII - as rendas próprias dos imóveis que possua;  
 IX - a remuneração proveniente de serviços prestados;  
 X - as verbas a ela destinadas, pelo Estado, em seu orçamento anual.  
 

Capítulo IV. 
Dos órgãos de administração e deliberação. 

 
 Art. 10º - São órgãos administrativos e deliberativos da Fundação:  
 I - a Assembléia Geral;  
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 II - O Presidente; 
 III - o Conselho Curador;  
 IV - Os Diretores das Unidades: 
 Parágrafo único – A Assembléia Geral será constituída por: 
 1 - membros do Conselho Curador, enquanto no exercício de seus cargos;  
 2 - revogado (Decreto 30.815/89).  
 3 - 3(três) representantes dos professores auxiliares de cada unidade, eleitos 
pelo voto secreto de seus pares, em eleição a que o Diretor da Faculdade presidirá;  
 4 - pessoas que fizerem doação a Fundação de bens ou valores iguais ou 
superiores a 100 (cem) salários mínimos;  
 5 - pessoas que se distinguirem no meio local pelo seu saber notório ou pela 
relevância de seu comportamento profissional, moral e social; 
 6 - quem haja revelado qualidades excepcionais durante curso em 
estabelecimento por ela mantido;  
 7 - todos os funcionários no exercício de sua função;  
 V - o Conselho Fiscal. 
 
 Art. 11º - Os membros eleitos ou conduzidos a compor qualquer dos órgãos 
referidos no artigo anterior empossar-se-ão mediante termo de posse e 
compromisso, assinado em livro próprio.  
 
 Art. 12º - Os membros da Assembléia Geral, do Conselho Curador, do 
Conselho Fiscal, e o Presidente do Conselho Curador exercerão gratuitamente o 
mandato, que se considera munus público.  
 

Capítulo V 
 Da Assembléia Geral. 

 
 Art. 13º - A Assembléia Geral é o Órgão de deliberação, nos termos deste 
Estatuto.  
 
 Art. 14º - São membros natos da Assembléia Geral todos os que houverem 
feito doações especiais de valores e bens livres para criação da presente Fundação.  
 
 Art. 15º - Também passarão a constituir a Assembléia Geral todos aqueles 
que, a juízo dela:  
 I – fizeram doação de valor igual ou superior a 100 (cem) salários mínimos à 
Fundação;  
 II – se distinguirem no meio local pelo seu saber notório ou pela relevância de 
seu comportamento profissional, moral e ou social;  
 III – Hajam revelado qualidades excepcionais durante curso em 
estabelecimento por ela mantido.  
 
 Art. 16º - A Assembléia Geral se reunirá em caráter ordinário, até o último dia 
de fevereiro e, extraordinariamente toda vez que for convocada regularmente, sendo 
seus trabalhos sempre dirigidos pelo Presidente da Fundação.  
 Parágrafo único – A Assembléia Geral poderá ser convocada 
extraordinariamente pelo Presidente, pelo Conselho Fiscal ou por um terço de seus 
membros componentes.  
 
 Art. 17º - As reuniões referidas no artigo anterior só se efetivarão: 
 I – em primeira convocação, se publicados os respectivos anúncios ou editais, 
com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias, no órgão oficial do Estado e em 
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jornal local, mencionando, ainda que sumariamente a ordem do dia e indicando o 
local dia e hora da reunião;  

II – em segunda convocação, se publicados os anúncios ou editais com 
antecedência de 5 (cinco) dias, no mínimo. 
 
 Art. 18º - A Assembléia Geral deliberará: 
 I – em primeira convocação, somente com a presença de 3/4 (três quartos) no 
mínimo, dos membros componentes,  
 II – em segunda convocação, com qualquer número.  
 
 Art. 19º - Compete a Assembléia Geral Ordinária:  
 I – conhecer do balanço geral e do relatório sobre o exercício findo, 
deliberando livremente sobre os mesmos; 
 II – eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes.  
 III – Apresentar sugestões que visem a melhoria dos trabalhos desenvolvidos 
na Fundação 

 
Capítulo VI.  

Do Presidente. 
 
 Art 20º – O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Curador da 
Fundação, serão eleitos pelos seus membros efetivos e seus mandatos serão de 
quatro anos.  
Parágrafo único – O Presidente do Conselho Curador da Fundação exercerá 
também o cargo de Presidente da Fundação de Ensino Superior de Passos.  
 
 Art. 21º - Compete ao Presidente:  
 I – representar a Fundação em juízo ou fora dele; 
 II – convocar a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Curador;  
 III – presidir a Assembléia Geral e as reuniões do Conselho Curador; 
 IV – supervisionar os trabalhos da Fundação e dos estabelecimentos a ela 
pertencentes; 
 V – Admitir e dispensar o Diretor Executivo.  
 VI – escolher, 1 (um) mês antes do término dos respectivos mandatos, os 
Diretores e Vice-Diretores dos estabelecimentos sob sua manutenção, em lista 
sêxtupla, organizada por cada congregação;   
 VII – assinar convênios e contratos;  
 VIII – autorizar a execução dos planos de trabalhos aprovados pelo Conselho 
Curador;  
 IX – autorizar a movimentação de fundos da entidade;  
 X – autorizar a transferência de dotações orçamentárias, de acordo com as 
normas fixadas pelo Conselho Curador;  
 XI – exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto ou que lhe 
venham a ser conferidas pelo Conselho Curador. 
 § 1º - O Diretor Executivo será de livre escolha do Presidente do Conselho 
Curador, podendo ser demitido quando, a juízo do Presidente, não corresponder as 
expectativas ou à confiança nele depositadas.  
 § 2º - Compete ao Diretor Executivo:  
 a) executar os planos de trabalhos aprovados pelo Conselho Curador 
expedindo, inclusive, as instruções necessárias à sua execução; 
 b) praticar todos os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas 
ou delegadas pelo Presidente da FESP ou pelo Conselho Curador;  
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 c) movimentar os fundos da entidade, segundo as autorizações do Presidente 
e as normas fixadas pelo Conselho Curador;  
 d) exercer as demais atribuições previstas no Estatuto ou que lhe forem 
conferidas pelo Presidente ou pelo Conselho Curador;  
 e) apresentar ao Conselho Curador, relatório anual de seu exercício na 
função.  
 § 3º - O Diretor Executivo responde perante o Presidente e o Conselho 
Curador, pelos atos praticados, ficando ainda responsável por ressarcimento à 
entidade, nos casos de improbidade administrativa, sem prejuízo de outras sanções 
legais cabíveis.  
 § 4º - O Diretor Executivo exercerá suas funções mediante remuneração que 
será fixada pelo Conselho Curador. 
 
 Art. 22º - O Presidente em seus impedimentos, será substituído pelo Vice-
Presidente do Conselho Curador.  

Capítulo VII. 
Do Conselho Curador. 

 

 Art 23º - O Conselho Curador da Fundação será constituído de três membros 
efetivos e três membros suplentes, todos de livre escolha do Senhor Governador do 
Estado, desde que constantes de uma lista sêxtupla proposta por funcionários e 
professores da FESP.  
§ 1º - O Conselho Curador será obrigatoriamente composto da seguinte forma:  
 1 – um terço de seus membros por representantes da Comunidade; e,  
 2 – dois terços por funcionários e professores da Fundação.  
 §2º - Será de quatro anos o mandato dos membros do Conselho Curador, 
permitida a recondução.  
 
 Art. 24º - O Conselho terá as funções de órgão curador, a ele competindo: 
 I – eleger o seu Presidente e Vice-Presidente; 
 II – elaborar o Regimento Interno da Fundação e aprovar os regimentos das 
unidades de ensino;  
 III – aprovar os planos de trabalho e as propostas, orçamentárias e 
acompanhar-lhes a execução;  
 IV – aprovar os planos de seleção de bolsistas; 
 V – autorizar a abertura de crédito adicionais; 
 VI – aprovar o quadro administrativo e fixar a remuneração dos Diretores das 
unidades de ensino do pessoal docente, técnico e administrativo; 
 VII – deliberar sobre a guarda, aplicação e movimentação dos bens da 
Fundação;  
 VIII – decidir sobre a instalação de novas unidades de ensino ou cursos e a 
criação ou encampação de outros estabelecimentos;  
 IX – encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço e os relatórios anuais, 
acompanhados de parecer subscrito por todos os membros expressa consignação 
dos votos respectivos;  
 X – fixar anuidades escolares e taxas a serem cobradas;  
 XI – decidir sobre a aceitação de doações e alienação de imóveis; 
 XII – submeter anualmente ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de 
contas prevista na lei nº 2.933 de 6 de novembro de 1963;  
 XVIII – autorizar os atos do Presidente não previstos neste Estatuto;  
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 XIV – exercer as demais atribuições decorrentes de outros dispositivos deste 
Estatuto e as que lhe venha a ser legalmente conferidas.  
 
 Art. 25º - O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente:  
 I – de 6 (seis) em (seis) meses, para reconhecer o andamento dos trabalhos;  
 II – na segunda quinzena de dezembro de cada ano, para aprovação dos 
planos de trabalho e do orçamento para o exercício seguinte.  
 Parágrafo único. O Conselho Curador reunir-se-á extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, ou conjuntamente, pela maioria de seus 
membros.  
 
 Art. 26º - O Conselho Curador funcionará com a presença mínima de 2 (dois) 
membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, 
além do seu voto, o voto de qualidade. Parágrafo único. O membro do Conselho que 
faltar sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas perderá o mandato.  
 

Capítulo VIII. 
Do Diretor das Unidades. 

 
 Art. 27º -Os Diretores e Vice-Diretores das Escolas mantidas pela Fundação 
serão escolhidos pelo Presidente da Fundação até um mês antes do término  dos  
respectivos  mandatos,  entre nomes constantes em lista sêxtupla composta por 
cada congregação, e remetida ao Conselho Curador, com a devida antecedência.  
 § 1º - A lista sêxtupla para escolha dos Diretores e Vice-Diretores será 
organizada pela Congregação da respectiva unidade, constituída na forma de seu 
regimento.  
 § 2º - Será de 2 (dois) anos o mandato do Diretor e do Vice-Diretor da Escola 
mantida pela Fundação, ficando a recondução a critério do Conselho Curador. 
 § 3º - As escolas de 1º e 2º graus serão dirigidas por um coordenador 
indicado pelo diretor da unidade superior agregada, com mandato de 2 (dois) anos.  
 
 Art. 28º -Serão atribuições do Diretor das Unidades: 
 I – propor os programas de trabalho e promover a execução dos que forem 
aprovados;  
 II – praticar os atos necessários a administração da entidade; 
 III – movimentar depósitos bancários, de acordo com as normas fixadas pelo 
Presidente; 
 VI – apresentar, mensalmente, ao Presidente, o balancete das contas, 
acompanhado de informações e de sumulas dos trabalhos realizados ou em curso 
de realização;  
 V – enviar ao Presidente, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação 
de contas e o relatório circunstanciado das atividades do exercício anterior;  
 VI – encaminhar ao Presidente até o dia para esse fim estipulado, o plano das 
atividades do exercício seguinte e a respectiva proposta orçamentária.  
 
 Art. 29º - o Diretor das Unidades tomará parte, sem direito a voto, nas 
reuniões do Conselho Curador, para prestar esclarecimento. 

 
Capítulo IX. 

Do Conselho Fiscal. 
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 Art. 30º - O Conselho Fiscal compõe-se de 3 (três) membros efetivos e 3 
(três) suplentes, escolhidos anualmente para Assembléia Geral Ordinária, dentre os 
membros componentes desta ou não podendo ser reeleito.  
 
 Art. 31º - Ao Conselho Fiscal compete:  
 I – Examinar os livros contábeis e papéis de escrituração da entidade, o 
estado do Caixa e os valores em depósito, devendo os demais, administradores 
fornecer as informações que forem solicitadas;  
 II – lavrar no livro de “Atas e Pareceres” do Conselho Fiscal os resultados dos 
exames procedidos;  
 III – apresentar a Assembléia Geral Ordinária, pareceres sobre as atividades 
econômicas da Fundação no exercício em que servir, tomando por base o 
inventário, o balanço e as contas;  
 IV – denunciar a Assembléia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrir, 
sugerindo as medidas que reputar úteis a Fundação;  
 V – convocar a Assembléia Geral Ordinária, se o Presidente do Conselho 
Curador retardar por mais de um mês a convocação e a extraordinária sempre que 
ocorrer motivos graves e urgentes.  

 
Capítulo X. 

Do exercício fundacional. 
 

 Art. 32º - O ano fundacional coincide com o ano civil.  
 
 Art. 33º - Como órgãos de deliberação em matéria de ensino e de pesquisas, 
haverá, em cada unidade de ensino, a Congregação e os Conselhos 
Departamentais; 
 § 1º - revogado (Decreto 30.815/89) 
 § 2º - revogado (Decreto 30.815/89) 
 § 3º - revogado (Decreto 30.815/89) 
 Art. 34º - A estrutura dos estabelecimentos componentes, as relações entre 
os mesmos e as respectivas áreas de competência serão organizadas e definidas no 
Regimento Interno da Fundação.  
 
 Art. 35º - As unidades mantidas pela Fundação de Ensino Superior de Passos 
empenhar-se-ão no estudo dos problemas relacionados com o desenvolvimento 
econômico, social e cultural do País e, especificamente da região em que se localiza 
por si ou em colaboração com as entidades públicas e privadas que o solicitarem.  

 
Capítulo XI. 

Dos servidores. 
 
 Art. 36º - Os direitos e deveres do pessoal docente, técnico e administrativo 
serão regulados pela legislação do trabalho e pelos contratos que vierem a ser 
celebrados.  
 
 Art. 37º - Mediante pedido fundamentado do Presidente do Conselho 
Curador, poderão ser colocados à disposição da entidade, nos termos da 
Constituição Estadual Vigente, funcionários do serviço publico estadual, sem 
prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo.  
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Capítulo XII. 
Disposições Finais. 

 
 Art. 38º - Qualquer modificação neste Estatuto será de iniciativa do Conselho 
Curador e dependerá de aprovação em Decreto do Governador do Estado, com 
anotação no registro civil das pessoas jurídicas.  
 
 Art. 39º - Todos os cargos que se vagarem por morte ou renúncia, e que na 
forma estatuária não puderem ser substituídos por suplentes respectivos serão 
preenchidos na forma prevista no presente Estatuto, para a sua constituição.  
 
 Art. 40º - Todas as atividades das unidades de ensino componentes da 
Fundação de Ensino Superior de Passos, serão regidas pelo presente Estatuto, pelo 
regimento interno da Fundação e pelos regimentos de cada unidade.  
 
* Descrição do Estatuto da Fundação de Ensino Superior de Passos, com a redação 
dada pelo Decreto nº 16.998 de 20 de fevereiro de 1975, onde se aprovou o 
presente estatuto, ficando a FESP como sucessora da Fundação Faculdade de 
Filosofia de Passos. Constam-se, ainda, as alterações implementadas pelos 
seguintes decretos: Decreto 22.076 de 28 de maio de 1982, Decreto 24.254 de 07 
de fevereiro de 1985, Decreto 30.815/89 de 28 de dezembro de 1.989 e Decreto 
36.258 de 17 de outubro de 1994. 
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ANEXO F - PORTARIA Nº 310, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

 
 

PORTARIA Nº 310, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 
 

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da 
competência que lhe foi conferida pelo Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, e tendo em vista o 
Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006 e suas alterações, a Portaria Normativa 40, de 12 de dezembro 
de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010 e a Resolução nº 6, de 08 de julho de 2011, da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, resolve: 
 

Art. 1º Fica aprovada a unificação de mantidas, conforme planilha anexa, na forma de 
aditamento aos atos de credenciamento, nos termos do § 4º do art. 10 do Decreto nº 5.773/2006. 

§ 1º As Instituições de Ensino Superior solicitantes assumem responsabilidade integral pelos 
cursos em funcionamento e regularmente autorizados nas instituições unificadas neste ato, 
garantindo a manutenção da qualidade de todos os registros acadêmicos, sem prejuízo para os 
alunos regularmente matriculados. 

§ 2º Declaram-se extintas as Instituições de Ensino Superior unificadas às Instituições 
solicitantes. 
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS 
 

ANEXO 
 
 

Processo 
e-MEC Mantenedora, CNPJ 

Instituição de 
Ensino Superior 

Solicitante 

Instituições de Ensino 
Superior a serem unificadas 

às solicitantes 

Denominação da 
Instituição de Ensino 

Superior após a 
Unificação de 

mantidas 

Endereços da 
Instituição após a 

unificação de 
mantidas 

201108264 

Instituição Sinodal de 
Assistência Educação e 

Cultura, 
96.746.441/0001-06 

Escola Superior de 
Teologia - EST 

Instituto Superior de Música de São 
Leopoldo - ISM Faculdades EST - EST 

Rua Amadeo Rossi, 467, 
Morro do Espelho, São 

Leopoldo, Rio Grande do 
Sul, 93.030-220 

201110284 
Fundação de Ensino 
Superior de Passos, 
23.273.204/0001-00 

Faculdade de Filosofia 
de Passos - FAFIPA 

Faculdade de Administração de 
Passos - FAP, Faculdade de 
Comunicação Social de Passos - 
FACOMP, Faculdade de Direito de 
Passos - FADIPA, Faculdade de 
Enfermagem de Passos - FAENPA, 
Faculdade de Engenharia de Passos 
- FEP, Faculdade de Informática de 
Passos - FIP, Faculdade de Moda de 
Passos - FAMOPA, Faculdade de 
Nutrição da Fundação de Ensino 
Superior de Passos - FANUTRI, 
Faculdade de Serviço Social de 
Passos - FASESP, Faculdade de 
Educação Física de Passos- FADEF 
e Instituto Superior de Educação de 
Passos - ISEP 

Faculdades Integradas do 
Sudoeste Mineiro - FESP 

Avenida Juca Stockler, 
1130, Belo Horizonte, 
Passos, Minas Gerais, 

37.900-106 

201110082 
Associação Cultural e 
Educacional de Garça, 

54.715.693/0001-28 

Faculdade de 
Ciências Humanas de 

Garça 
- FAHU 

Faculdade de Agronomia e 
Engenharia Florestal de Garça, 
Faculdade de Ciências da Saúde, 
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Garça, Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia 

Faculdade de Ensino 
Superior e Formação 

Integral - FAEF 

Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros, 
s/n, Estrada de acesso à 

Garça, km 1, SP 294, 
Garça, São Paulo, 

18.400-000 

201111838 Lacerda & Goldfarb Ltda, 
03.945.249/0001-68 

Faculdade Santa 
Maria - FSM Faculdade Evilásio Formiga - FEF Faculdade Santa Maria - 

FSM 

BR 230 Km S/N, Sítio 
Serrote, Cristo Rei, 
Cajazeiras, Paraíba, 
58.900-000 

201114696 
União Educacional de 

Brasília, 
00.542.308/0001-69 

Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas - 

UNEB 
Instituto de Ciências Exatas - UNEB Faculdade UNEB - UNEB 

SGAS - Avenida W5 Sul 
Quadra 910, Bloco D, Nº 
32, Asa Sul, Brasília, 
Distrito Federal, 70.390-
100 

201202824 
Instituto de Ensino 

Superior de Indaiatuba, 
03.791.661/0001-70 

Faculdade Max Planck 
- FMP 

Faculdade de Educação e Ciências 
Gerenciais de Indaiatuba - FECGI 

Faculdade Max Planck - 
FMP 

Rua Rêmulo Zoppi, 434, 
Vila Georgina, 

Indaiatuba, São Paulo, 
13.333-090 

 
D.O.U.: 31.12.2012 
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ANEXO G - LEI ESTADUAL Nº 20.807, DE 26 DE JULHO DE 2013 
 
 
 

Lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013. 
 
 

Dispõe sobre a absorção das fundações educacionais de 
ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas 
Gerais - Uemg -, de que trata o inciso I do § 2° do art. 129 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado e dá outras providências.  

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, 

em seu nome, promulgo a seguinte Lei:  
 

Art. 1° As fundações educacionais de ensino superior associadas à 
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - devem cumprir o procedimento 
previsto nesta Lei para serem absorvidas pela Universidade, nos termos do inciso I 
do § 2° do art. 129 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, os termos fundação educacional 
de ensino superior associada e fundação associada se equivalem.  
 

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:  
I - fundação educacional de ensino superior associada à entidade de ensino 

superior da espécie fundação pública de natureza privada, instituída pelo poder 
público estadual anteriormente à Constituição do Estado de 1989 e elencada no § 1° 
do art. 9° da Lei n° 18.384, de 15 de setembro de 2009, que optou por permanecer 
vinculada à Uemg até sua integral absorção e consequente extinção, nos termos do 
inciso I do § 1°do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado;  

II - absorção a incorporação integral e definitiva das fundações associadas, 
mediante o repasse para a Uemg de todos os seus direitos e obrigações, exceto as 
referidas no inciso II do art. 9° desta Lei, com a subsequente extinção da 
personalidade jurídica fundacional.  
 

Art. 3° A fundação associada encaminhará à Reitoria da Uemg os seguintes 
documentos:  

I - laudo de avaliação dos bens móveis e imóveis da entidade;  
II - relação de ativos e passivos;  
III - parecer do Ministério Público estadual, por meio da sua curadoria de 

fundações, para as entidades educacionais a ele vinculadas, ou comprovante de 
solicitação da sua emissão, caso ainda não tenha sido exarado;  

IV - relação dos cursos a serem absorvidos, com a indicação dos respectivos 
atos autorizativos e de reconhecimento;  

V - relatório contendo a situação do corpo discente da fundação associada, 
discriminada por período e curso, a evolução das matrículas e o número de vagas, 
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bem como a situação do corpo docente e dos demais trabalhadores, com as 
informações relativas à relação de trabalho.  
 Parágrafo único. Os documentos especificados neste artigo deverão ser 
encaminhados  
à Reitoria da Uemg no prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta 
Lei, sob pena de responsabilização do gestor, nos termos do art. 13 desta Lei.  
 
 Art. 4° Compete à Uemg receber e processar os documentos previstos no art. 
3°, bem como encaminhar os processos administrativos de absorção das fundações 
associadas, devidamente autuados, ao Conselho Estadual de Educação - CEE -, 
para parecer e posterior análise e homologação pelo Secretário de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  
 
 Art. 5° A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior poderão solicitar à Controladoria-
Geral do Estado - CGE - a designação de comissão para proceder à auditoria nos 
sistemas contábil, financeiro, de pessoal, administrativo e operacional das fundações 
associadas.  
 
 Art. 6° Até que se implemente a absorção de que trata esta Lei, a fundação 
associada fica sujeita à fiscalização do Estado, que poderá designar curador 
especial para o acompanhamento dos processos.  
 
 Art. 7° O Governador do Estado declarará absorvida a fundação educacional 
associada à Uemg, por meio de decreto específico para cada uma das entidades, 
após a homologação pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior.  
 § 1° As fundações serão extintas a partir da publicação do decreto a que se 
refere o caput.  
 § 2° A extinção da personalidade jurídica fundacional fica sujeita à aprovação 
da lei prevista no inciso II do art. 9°, sem prejuízo da assunção da gestão das 
entidades absorvidas pela Uemg.  
 § 3° Os alunos regularmente matriculados em fundação associada ficam 
automaticamente transferidos para a Uemg na data da publicação do decreto que 
declarar absorvida a entidade.  
 § 4º A Uemg facultará, no prazo definido em regulamento, a renegociação dos 
débitos para habilitação à matrícula dos alunos impossibilitados de renová-la com a 
fundação associada em virtude de pendência financeira.  
 § 5° A partir do decreto de absorção, o ensino será público e gratuito, sem 
prejuízo da ordem de absorção das fundações e da extinção da personalidade 
jurídica da fundação associada.  
 
 Art. 8° Fica autorizada a contratação de pessoal por tempo determinado, em 
razão de excepcional interesse público, para manutenção de serviço público 
essencial nas unidades da Uemg resultantes manutenção de serviço público 
essencial educacional nas unidades da Uemg resultantes da absorção de que trata 
esta Lei, será feita nos termos do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.  
 § 1° A contratação de pessoal docente, em razão de excepcional interesse 
público, para manutenção de serviço público essencial educacional nas unidades da 
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Uemg resultantes da absorção de que trata esta Lei, será feita nos termos do art. 10 
da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990. 
 § 2° A Uemg promoverá os estudos necessários à realização de concurso 
público para o atendimento da demanda de pessoal decorrente do processo de 
absorção das fundações associadas, no prazo de cento e vinte dias contados da 
data da declaração de absorção. 
 
 Art. 9° O patrimônio da fundação associada, após a publicação do decreto a 
que se refere o art. 7°, será transferido da seguinte forma:  
 I - os ativos, à Uemg, observada a legislação vigente e independentemente de 
qualquer indenização;  
 II - o passivo, ao Estado de Minas Gerais, mediante lei específica.  
 
 Art. 10. Declarada a absorção da fundação associada, a Uemg passa a 
sucedê-la legalmente para todos os fins, exceto quanto ao disposto no inciso II do 
art. 9° desta Lei.  
 
 Art. 11. A ordem de absorção das fundações associadas observará, além dos 
prazos previstos nos incisos I e II do art. 12 desta Lei, o interesse público, a 
disponibilidade orçamentária e critérios técnicos, dando-se prioridade às entidades 
associadas com situação financeira menos favorável e com o menor quantitativo de 
alunos, e terá em vista o desenvolvimento regional que norteia as ações da Uemg.  
 
 Art. 12. Cumpridos os requisitos e procedimentos previstos nesta Lei, o Poder 
Executivo tomará as providências necessárias para a promulgação do decreto de 
absorção nos seguintes prazos, a contar da data de publicação desta Lei:  
 I - no prazo máximo de doze meses, para as fundações associadas elencadas 
nos incisos III, IV e V do § 1° do art. 9° da Lei n° 18.384, de 2009;  
 II - no prazo máximo de dezoito meses, para as demais fundações 
associadas.  
  
 Art. 13. O gestor de fundação educacional associada que descumprir o 
disposto nesta Lei ou agir de forma contrária ao interesse público será 
responsabilizado individualmente pelos danos causados à fundação, à Uemg ou ao 
Estado.  
 
 Art. 14. Atendidos os procedimentos previstos na legislação, os cursos de 
ensino superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff - FHA -, estruturada nos 
termos do art. 100 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, serão 
incorporados à Uemg, asseguradas:  
 I - a permanência de funcionamento dos cursos incorporados nos termos do 
caput na sede da FHA, no Município de Ibirité;  
 II - a manutenção, pela FHA, dos bens imóveis de sua propriedade.  
 
 Art. 15. O inciso I do art. 100 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 “Art. 100. 
..........................................................................................................................  
 I - manter cursos de educação básica e profissional, com vistas à preparação 
para o trabalho e à habilitação profissional técnica;”  
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 Art. 16. Será constituída comissão interinstitucional para acompanhar o 
processo de absorção das fundações associadas de que trata esta Lei e dos cursos 
superiores da FHA, composta dos órgãos e entidades responsáveis pelo estudo e 
pelas providências relativos à incorporação das entidades referidas e também pelos 
seguintes órgãos e entidades:  
 I - Fundação Educacional de Carangola;  
 II - Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, de Diamantina;  
 III - Fundação de Ensino Superior de Passos;  
 IV - Fundação Educacional de Ituiutaba;  
 V - Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha;  
 VI - Fundação Educacional de Divinópolis;  
 VII - Fundação Helena Antipoff;  
 VIII - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  
 IX - Sindicato dos Professores da Uemg - Sinduemg;  
 X - Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro;  
 XI - União Estadual dos Estudantes - UEE.  
 
 Art. 17. Ficam revogados:  
 I - o art. 5° da Lei n° 10.323, de 20 de dezembro de 1990;  
 II - os arts. 20, 21 e 22 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994;  
 III - o inciso II do art. 100 da Lei Delegada n° 180, de 2011.  
 
 Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 26 de julho de 2013; 225º da 
Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.  
 
  
 ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA  
  
 Danilo de Castro  
 
 Maria Coeli Simões Pires  
 
 Renata Maria Paes de Vilhena  
 
 Narcio Rodrigues da Silveira 
 

 
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo sábado, 27 de Julho de 2013 – 3 
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ANEXO H - RELATÓRIO DA COMISSÃO VERIFICADORA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (EM 2006) 

 

 

DA: Comissão Avaliadora 
PARA: Padre Lázaro de Assis Pinto 
DD. Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais 
Assunto: Encaminha Relatório 
 
 
 
 
 Passos, 19 de outubro de 2006. 
 
 
 
 Senhor Presidente, 
 
 
 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório elaborado pela Comissão 
designada pela Portaria CEE n° 116/06, de 10 de outubro de 2006, publicada no 
“MG” do dia 12, do mesmo mês e ano, com a incumbência de verificar in loco as 
condições de funcionamento para a renovação de reconhecimento do Curso de 
Direito - Bacharelado, ministrado na Faculdade de Direito de Passos, no município 
de Passos, mantido pela Fundação de Ensino Superior de Passos - Unidade 
Fundacional associada à UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais. 
 

Na oportunidade, colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 
 

Leandro Raphael Alves Nascimento 
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CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO  

(Conforme Resolução nº 450/03) 
 

 

 

Instituída pela Portaria CEE nº 116/06, de 10 de outubro de 2006, publicada 

no Minas Gerais de 12-10-06, a Comissão integrada pelos Professores Gabriela 

Maria Ladeira Ferreira Torres, Cássia Macieira - Universidade FUMEC, Joel Gomes 

Moreira Filho, Leandro Raphael Alves Nascimento - PUC/MG, Fernando Joaquim 

Gripp Lopes -UNI BH, Reginaldo Gonçalves - Universidade de Itaúna e pela 

assessora do CEE/MG  Lúcia Maria de Andrade, sob a presidência do primeiro, 

verificou in loco as condições de funcionamento do curso de Direito - Bacharelado, 

ministrado pela Faculdade de Direito de Passos,  mantida pela Fundação de Ensino 

Superior de Passos, Unidade Fundacional Associada à UEMG, tendo em vista o 

pedido de renovação de reconhecimento do curso citado. 

Face às exigências da legislação, são apresentadas as considerações feitas 

pela Comissão avaliadora no que tange: 1) à estrutura administrativa; 2) aos projetos 

pedagógicos dos cursos avaliados; 3) ao corpo docente; 4) à infra-estrutura física, 

de laboratórios, de informática e de acesso à Internet; 5) ao acervo bibliográfico; 6) 

aos estágios; 7) à infra-estrutura de laboratórios, de rede de computadores e de 

acesso à Internet, dentre outros dados, conforme formulário específico, adotado 

para a avaliação. 

Será apresentado, ao final, um parecer conclusivo, como síntese deste 

relatório, à consideração da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de 

Educação, como subsídio ao seu parecer. 
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1- IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
 
PROCESSO N°:  

MANTENEDORA: Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP) – Unidade agregada 
à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

ENDEREÇO: Av. Juca Stockler, 1130 – Bairro Belo Horizonte – CEP: 37900-106 

MANTIDA: Faculdade de Direito de Passos 

MUNICÍPIO/ESTADO: Passos/MG 
ASSUNTO: Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito 

 

 2- ENTIDADE MANTENEDORA – INDICADORES 
 
2.1- SITUACÃO JURIDICA 
 
a) ato de criação: a Fundação de Ensino Superior de Passos foi instituída pela Lei Estadual 
nº 6.140, de 10 de setembro de 1973, em substituição à Fundação Faculdade de Filosofia, 
criada em 1963. Amparada pelos artigos 81 e 82 do Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição de Minas Gerais, optou por se vincular a UEMG. 
 
b) registro dos Estatutos: aprovado pelo Decreto Estadual nº 16.998/75, de 20 de 
dezembro de 1975, registrado com adendo e alterações em 22 de setembro de 1997, no 
Cartório do 1º Ofício de Passos – Livro 1,fls. 54, com parecer do Curador de Fundações. 
 
c) personalidade jurídica: (   ) direito público      ( X ) direito privado 
  
d)  (   ) com fins lucrativos       ( X ) sem fins lucrativos 
 
 
2.2 - COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

- Assembléia 
- Conselho Curador 
- Conselho Fiscal 
- Presidência 
- Diretoria Executiva 

 
2.2.1 - CONSELHO CURADOR: 
 
 Efetivos: 

 Prof. Fábio Pimenta Esper Kallas (Presidente) 
 Prof. Jairo Roberto da Silva (Vice-presidente) 
 Sr. Frank Lemos Freire (Representante da comunidade) 

            
  Suplentes: 

 Profª Eunice Blanco Pereira Lima 
Profª Evânia Nascimento 
Sr. Sebastião Souza Lemos 

 
2.2.2 - CONSELHO FISCAL 
 
 Efetivos: 
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 Prof. Vivaldo Silvério de Souza Filho 
 Prof. Manoel Reginaldo Ferreira 
 Márcio Valadão 
 

 Suplentes: 
 Raquel Baldini Andrade 
 Cláudia Beatriz Silva 
 Gilson Henrique Martins 

 
2.3 - SITUACÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
a) N° de inscrição no CNPJ: 23.273.204/0001-00 
 
b) Reconhecimento de utilidade pública: 
     ( X ) Federal           (   ) Estadual          (   ) Municipal 
 
c) Regularidade fiscal e parafiscal: 
      ( X ) Sim          (   ) Não 
 
d) Dados do balanço do ano anterior de 2004 e 2005 
 

Itens 2004 2005 
Ativo 16.985.525,38 15.128.486,18 
Passivo 16.985.525,38 15.128.486,18 
Índice de liquidez 1,08 1,01 
Superávit 497.934,89 328.376,87 
Déficit - - 
Síntese do Patrimônio 7.099.677,27 7.228.017,86 

 
e) Nome do responsável pelos serviços de contabilidade:  
      Benedito Regis Silveira Teodoro - CRC 30495-MG 
 
2.4 - PRÉDIO 
 
Direito de uso: o complexo arquitetônico do Campus da FESP/UEMG congrega um prédio 
principal, próprio, com escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis nº 3971, 
matrícula nº 1470 do Registro Geral, em 13 de dezembro de 1976. 
Conta com uma área utilizada para funcionamento da Fazenda Experimental e uma área 
comprada para instalação do futuro Campus da FESP, situado na região, hoje, conhecida 
como Cidade Universitária, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Passos - Registro nº 78.943. 
 

2.5 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
        COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL DA RECEITA 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Incentivo à Pesquisa (2%) 50.000,00 55.000,00 61.600,00 70.224,00 81.459,00 
Fundo de Desenvolvimento da 
Graduação 45.454,00 50.000,00 85.000,00 120.000,00 155.000,00 

Capacitação docente (ajudas de 
mestrado, doutorado/viagens) 240.290,98 264.320,00 296.038,00 337.483,00 391.481,00 

Investimentos no Enriquecimento 
do Acervo 72.000,00 79.200,00 88.704,00 101.122,00 117.302,00 

Apoio a Docentes na Participação 
de Eventos Científicos 10.000,00 11.000,00 12.320,00 14.044,00 16.291,00 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 
 

Objetivos 2005 2006 2007 2008 2009 

      
Entrega do PDI e Projetos Pedagógicos dos Cursos X X X X X 
Implantar Cursos Superiores X X X X X 
Favorecer a autonomia da instituição e a indissocialidade entre 
ensino-pesquisa e extensão X X X X X 

Modernizar o Sistema de Informação e Comunicação 
Acadêmica X X X   

Implantar a busca de parcerias para ensino, pesquisa e 
extensão X X X X X 

Implantar e incentivar a política de divulgação da produção 
intelectual docente e discente X X X X X 

Ampliar o corpo docente X X X X X 
Modernização da infra-estrutura de ensino, pesquisa e 
extensão X X    

Estimular e incrementar as formas de ingresso do discente  X X X X 
Incentivar o desempenho dos docentes nas áreas acadêmico-
administrativas X X X X  

Melhorar as condições de desempenho do corpo discente X X X X  
Reestruturar a instituição e adotar procedimentos com vistas à 
melhoria da qualidade dos processos de trabalho X X    

Implantar a Política de Recursos Humanos  X    
Implantar projetos de divulgação da instituição X X X X  
Ampliar e melhorar os serviços e produtos oferecidos pela 
biblioteca X X X   

Adequar a infra - estrutura física e mobiliária às novas 
necessidades acadêmicas e administrativas X X X X X 

Realizar intercâmbio com outros órgãos X X X X X 
Adequar a infra-estrutura às necessidades assistenciais de 
ensino X X X X X 

Promover a melhoria no ensino  X X X X X 
Desenvolver mecanismos de articulação interna e externa para 
promoção e difusão cultural X X X X X 

 

2.6 - PLANO DE CARREIRA 
 

PLANO DE CARREIRA SATISFATÓRIO RAZOÁVEL 
INSATISFATÓR

IO 

a) Remuneração de acordo com 
a titulação X   

b) Apoio aos docentes na 
realização de pós-graduação X   

c) Adicional por produção 
científica institucionalizada X   

d) Adicional por tempo de serviço X   
e) Apoio aos docentes na 

participação de eventos 
científicos 

X   
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Critérios: 
A = atendidos satisfatoriamente todos os itens 
B = atendidos satisfatoriamente os itens a, b, e c 
C = atendidos razoavelmente o item a e mais dois outros itens, pelo menos 
D = não atendimento às condições relacionadas 
 

Conceito: A  X B  C  D  

 
RELAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA FESP, EM SUAS UNIDADES 
ACADÊMICAS 
 

Unidades 
Acadêmicas 

Cursos de Graduação Autorização Reconhecimento Renovação Regime de Matriculas 
Anual 

Semestral 
Crédito 
 Seriado 

 
Faculdade de 
Filosofia de Passos 

Ciências Biológicas 
Licenciatura 

Decreto Estadual 
Nº 42.964 

29/10/2002 

Decreto Estadual 
Nº 43.179 

07/02/2003 

 Semestral Seriado 

Ciências Biológicas 
Bacharelado 

Decreto Estadual 
Nº 43.094 

19/12/2002 

Em tramitação  Semestral Seriado 

Ciências Sociais 
Licenciatura 

Parecer Federal  
Nº 198 

23/06/67 

Decreto Federal  
Nº 66.535 
 05/05/70 

Decreto Estadual 
01/12/2004 

Semestral Seriado 

Geografia   
Licenciatura 

Decreto Estadual 
Nº 41.693 

01/06/2001 

Decreto Estadual  
Nº 43.180 

07/02/2003 

 Semestral Seriado 

História 
Licenciatura 

Decreto Estadual  
Nº 41.693 

01/06/2001 

Decreto Estadual   
Nº 43.180 

07/02/2003 

Em tramitação Semestral Seriado 

Letras 
Licenciatura 

Decreto Federal  
Nº 66.535 
05/05/70 

Decreto Estadual 
Nº 40.560 

24/08/1999 

Decreto Estadual  
01/12/2004 

Semestral Seriado 

Matemática 
Licenciatura 

Decreto Estadual   
Nº 42.964 

29/10/2002 

Decreto Estadual 
Nº 43.179 

07/02/2003 

 Semestral Seriado 

Pedagogia 
Licenciatura 

Parecer Federal  
Nº 66.535 
 05/05/70 

Decreto Estadual 
Nº 40.560 

24/08/1999 

Decreto Estadual 
01/12/2004 

Semestral Seriado 

 
Faculdade de 
Engenharia de 
Passos 

Engenharia Civil 
Bacharelado 

Parecer Federal 
Nº 533 

05/12/75 

Portaria Federal  
Nº 217 

17/03/80 

Decreto Estadual 
Nº 43.572 

04/09/2003 

Semestral Crédito 

Agronomia 
Bacharelado 

Decreto Estadual 
 Nº 40.901 
02/02/2000 

Decreto Estadual  
Nº 43.587 

15/09/2003 

 Semestral Crédito 

Engenharia Ambiental 
Bacharelado 

Decreto Estadual 
29/09/2005 

  Semestral Seriado 

Faculdade de 
Enfermagem de 
Passos 

Enfermagem 
Bacharelado 

Decreto Federal  
Nº 85.732 
17/02/81 

Portaria Federal  
Nº 967 

05/12/85 

Decreto Estadual 
17/12/2003 

Semestral Crédito 

Faculdade de 
Informática de 
Passos 

Sistemas de Informação  
Bacharelado 

Decreto Federal  
27/09/94 

Decreto Estadual  
Nº 39.322 
15/12/97 

Decreto Estadual 
Nº 42.175 

19/12/2001 
Parecer Estadual 

Nº 698/06 
10/07/2006 

Semestral Crédito 

Faculdade de 
Direito de Passos 

Direito  
Bacharelado 

Decreto Federal 
15/09/94 

Decreto Estadual  
Nº 41.244 

05/09/2000 

Decreto Estadual  
08/01/2004 

 

Anual Seriado 

Faculdade de 
Serviço Social de 
Passos 

Serviço Social 
Bacharelado 

Decreto Estadual  
Nº 42.272 

18/01/2002 

Decreto Estadual 
25/10/2005 

 Semestral Seriado 

Faculdade de 
Administração de 
Passos 

Administração de 
Empresas Bacharelado 

Decreto Estadual 
Nº 42.507 

15/04/2002 

Em tramitação  Semestral Seriado 

Ciências Contábeis 
Bacharelado 

Decreto Estadual 
14/07/2005 

  Semestral Seriado 

Faculdade de 
Nutrição de Passos 

Nutrição Bacharelado Decreto  Estadual 
 Nº 42.684 
20/062002 

Em tramitação   
Semestral 

 
Seriado 

Instituto Superior de 
Educação de 
Passos 

Normal Superior 
Licenciatura 

Decreto  Estadual  
Nº 42.737 

08/07/2002 

Decreto Estadual  
23/06/2006 

 Semestral Seriado 
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Física 
Licenciatura 

Decreto Estadual 
07/11/2005     

Faculdade de Moda 
de Passos 

Moda 
Bacharelado 

Decreto Estadual  
Nº 43.013 

13/12/2002 

Em tramitação  Semestral Seriado 

Faculdade de 
Educação Física de 
Passos 

Educação Física 
Licenciatura 

Decreto Estadual  
Nº 43.357 

30/05/2003 

Em tramitação    

Faculdade de 
Comunicação Social 
de Passos 

Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda 
Bacharelado 

Decreto Estadual 
29/07/2004 

  Semestral Seriado 

 
 
 
3 – INDICADORES DO CURSO OBJETO DA AVALIAÇÃO 

 
 
3.1 - DADOS BÁSICOS DO CURSO 
 
Nome: Direito - Bacharelado  
 
Localização: Faculdade de Direito de Passos 

Av Juca Stockler, 1130  - Bairro Belo Horizonte – Passos/MG 
 

Autorização: Decreto Federal de 15/09/ 94 

Reconhecimento: Decreto Estadual nº 41.244 de 05/09/2000 
Renovação do Reconhecimento: Decreto Estadual de 08/01/2004 

Segunda Renovação do Reconhecimento: Objeto da presente avaliação 

Regime: semestral 

Turno: matutino e noturno 

Número de vagas do vestibular: 100 vagas anuais  

Duração: 10 semestres  

Carga horária total: 4.244 horas/aula 
 
 
Observações: está em fase de extinção o regime anual, tendo sido implantado, no 1° 
semestre de 2005, o regime semestral. 
 
  
3.2- RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA (ÚLTIMO QUADRIÊNIO) 

 
ANO/SEMESTRE Nº DE CANDIDATOS RELAÇÃO C/V 

2003/1º   
2003/2º 

Manhã  - 135 
   Noite - 186 

-- 

2,70 
3,72 

-- 
2004/1º 
2004/2º 

Manhã  - 74 
   Noite  - 90 

-- 

1,48 
1,80 

-- 
2005/1º 
2005/2º 

Manhã  - 69 
Noite - 111 

-- 

1,38 
2,22 

-- 
2006/1º Noite - 100 2,00 
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3.3 PROJETO PEDAGÓGICO 
 

ITENS SATISFATÒRIO RAZOÁVEL 
INSATISFATÓ

RIO 

a) Estrutura curricular X   
b) Ementário das disciplinas carga 

horária e adequação ao perfil do 
profissional 

X 
  

c) Dinâmica da metodologia de 
ensino X   

d) Critérios de avaliação X   
e) Bibliografia Básica X   
f) Estágio discente X   

 

Critérios: 
A = atendidos satisfatoriamente todos os itens 
B = atendidos satisfatoriamente os itens a e b e mais outros 3 itens  
      (satisfatórios e razoáveis) 
C = atendidos razoavelmente 05 itens, pelo menos 
D = nenhum dos casos anteriores 
 

Conceito: A X B  C  D  

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR - 05 ANOS, aprovada pelo Parecer CEE nº 1220/2000, de 
14/12/2000 

 
(Estrutura em extinção, estando sendo oferecidos, no corrente anos, o 3º, 4º e 

5º anos) 
 
 
 

                    Disciplinas / 1o ano Carga Horária
(hora/aula) 

 
Pré-requisito 

Parcial 
 Teoria Prática Total ---

Filosofia Geral e Jurídica 72 -- 72 --- 

Sociologia Geral e Jurídica 72 -- 72 --- 

Introdução ao Estudo do Direito 72 -- 72 --- 

Economia 72 -- 72 --- 

TGE e Ciências Políticas 144 -- 144 --- 

Direito Romano 72 -- 72 --- 

Direito Civil I – Parte Geral 144 -- 144 --- 

Metodologia de Pesquisa 72 -- 72 --- 

Atividades Complementares 50 -- 50 --- 

Total 770
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Disciplinas / 2o ano Carga Horária
(hora/aula) 

Pré-requisito
Parcial 

 Teoria Prática Total ---

Hermenêutica Jurídica 72 -- 72 --- 

Ética Geral/Profissional/Estatuto 
OAB 

72 -- 72 --- 

Teoria Geral do Processo 72 -- 72 --- 

Direito Constitucional I 144 -- 144 --- 

Direito Civil II (Obrigações) 144 -- 144 --- 

Direito Penal I (Parte Geral) 144 -- 144 --- 

Direito Comercial I 72 -- 72 --- 

Atividades Complementares 50 -- 50 --- 

TOTAL 770
 
 

 

Disciplinas / 3o ano Carga Horária
(hora/aula) 

 
Pré-requisito 

Parcial 
 Teoria Prática Total ---

Direito Civil III (Direito das 
Coisas) 

144 -- 144 --- 

Direito Penal II 144 -- 144 --- 

Processo Civil I 144 -- 144 --- 

Processo Penal I 72 -- 72 --- 

Direito Constitucional II 72 -- 72 --- 

Direito Administrativo I 72 -- 72 --- 

Direito Comercial II 72 -- 72 --- 

Atividades Complementares 50 -- 50 --- 

TOTAL 770
 
 

 

Disciplinas / 4o ano Carga Horária
(hora/aula) 

 
Pré-requisito 

Parcial 
 Teoria Prática Total ---

Direito Civil IV 
(Família/Sucessão) 

144 -- 144 --- 

Direito Penal III 144 -- 144 --- 

Direito Administrativo II 72 -- 72 --- 

Direito do Trabalho 144 -- 144 --- 

Processo Civil II 144 -- 144 --- 

Processo Penal II 72 -- 72 --- 

Atividades Complementares 30 -- 30 --- 

Estágio de Prática Forense I 150 -- 150 --- 

TOTAL -- 900
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5° ANO: OPCÃO “A” 
 

Disciplinas / 5o ano Carga Horária
(hora/aula) 

 
Pré-requisito 

Parcial 
 Teoria Prática Total --- 

Direito Tributário 72 -- 72 --- 

Direito Internacional 72 -- 72 --- 

Direito Municipal 72 -- 72 --- 

Direito do Menor 72 -- 72 --- 

Direito Ambiental 72 -- 72 --- 

Direito Penitenciário 72 -- 72 --- 

Cidadania e Direitos Humanos 72 -- 72 --- 

Medicina Legal 72 -- 72 --- 

Ciências Penais/Criminologia 72 -- 72 --- 

Monografia – Elaboração do 
Projeto 

72 -- 72 --- 

Atividades Complementares 20 -- 20 --- 

Estágio de Prática Forense II 150 -- 150 --- 

Total -- 890
 

 
5° ANO: OPCÃO “B” 

 
Disciplinas / 5o ano Carga Horária

(hora/aula) 
 

Pré-requisito 
Parcial 

 Teoria Prática Total --- 

Direito Tributário 72 -- 72 --- 

Direito Internacional 72 -- 72 --- 

Direito Previdenciário 72 -- 72 --- 

Direito Econômico 72 -- 72 --- 

Dir. Civil V Contrato/Consumidor 72 -- 72 --- 

Direito e Processo do Trabalho 144 -- 144 --- 

Direito Agrário 72 -- 72 --- 

Responsabilidade Civil 72 -- 72 --- 

Monografia - Elaboração de 
Projeto  

72 -- 72 --- 

Atividades Complementares 20 -- 20 --- 

Estágio de Prática Forense II 150 -- 150 --- 

Total 890

 
Síntese da carga horária: 
 

Carga Horária Total do Curso: 3.600 h/a
Estágio Supervisionado:  300  h/a
Atividade Complementar de Curso 200 h/a
TOTAL GERAL 4.100 h/a
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DISCRIMINAÇÃO POR TITULAÇÃO E DISCIPLINA LECIONADA 
(Estrutura em extinção, estando sendo oferecidos o 3º, 4º e 5º anos) 

 
Disciplinas / 3o ano DOCENTE 

  
Direito Civil III (Direito das Coisas) Ana Paula de Fátima Coelho 

Direito Penal II Ricardo Bastos Machado 

Processo Civil I Helena Aristoff Advíncula Gonçalves 
André Lemos Fandino 

Processo Penal I Samuel da Rocha Oliveira 

Direito Constitucional II Volneida Costa 

Direito Administrativo I Paulo Humberto de Freitas 

Direito Comercial II Maria Lúcia Andrade Abreu 
 

 

Disciplinas / 4o ano DOCENTE 

  
Direito Civil IV  Antônio Carlos Batista 

Direito Penal III Vladmir Colli de Souza 

Direito Administrativo II Manoel Ilson Cordeiro Rocha 

Direito do Trabalho Piassi Giovani 

Processo Civil II Antônio Carlos Batista 
Helena Aristoff Advíncula Gonçalves 

Processo Penal II Samuel da Rocha Oliveira 

Estágio de Prática Forense I Ângela Maria Righetto Joele 
Idiene Ap. Vitor Proença Pádua  
Liliane Cristina Oliveira Hespanhol 
Maysa Andrade Lemos Silveira 
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5° ANO: OPCÃO “A” 
 

Disciplinas / 5o ano DOCENTE 

  
Direito Tributário Antônio Carlos Duarte 

Direito Internacional Manoel Ilson Cordeiro Rocha 

Direito Municipal Idiene Ap. Vitor Proença Pádua  

Direito do Menor Liliane Cristina de Oliveira Hespanhol 

Direito Ambiental Dmitri Oliveira Abreu 

Direito Penitenciário Guilherme Gouvêa de Figueiredo 

Cidadania e Direitos Humanos Nilton Santos de Brito 

Medicina Legal Roberto Carlos de Menezes 

Ciências Penais/Criminologia Samuel Rocha Oliveira 

Monografia – Elaboração do Projeto Maria Eliane Serafin Andrade 

Estágio de Prática Forense II Ângela Maria Righetto Joele 
Idiene Ap. Vitor Proença Pádua  
Liliane Cristina Oliveira Hespanhol 
Maysa Andrade Lemos Silveira 

 

 
5° ANO: OPCÃO “B” 

 
Disciplinas / 5o ano DOCENTE 

  
Direito Tributário Antônio Carlos Duarte 
Direito Internacional Manoel Ilson Cordeiro Rocha 
Direito Previdenciário Júlio Pereira 
Direito Econômico Guilherme Beraldo de Andrade 
Dir. Civil V  Ana Paula de Fátima Coelho 
Direito e Processo do Trabalho Volneida Costa 
Direito Agrário Ana Paula de Fátima Coelho 
Responsabilidade Civil Rodney Malveira da Silva 
Monografia - Elaboração de Projeto  Maria Eliane Serafin Andrade 
Estágio de Prática Forense II Ângela Maria Righetto Joele 

Idiene Ap. Vitor Proença Pádua  
Liliane Cristina Oliveira Hespanhol 
Maysa Andrade Lemos Silveira 
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ESTRUTURA CURRICULAR - 5 ANOS, aprovada pelo Parecer CEE nº 470/05, de 
30/03/2005 (10 períodos) 

(Estrutura curricular implantada a partir do 1º semestre de 2005) 
 
 

1o. Período 
 

Disciplina Nº de 
Aula 

Semanal 

Nº de Aula 
Semestral

C.H Departamento 

Introdução ao Estudo do Direito 04 72 60 Disciplinas 
Fundamentais 

Economia I 02 36 30 Disciplinas 
Fundamentais 

História 02 36 30 Disciplinas 
Fundamentais 

Direito Civil I (Parte Geral) 04 72 60 Direito Privado 
Sociologia Geral 02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Ciência Política (TGE) 04 72 60 Disciplinas 

Fundamentais 
Antropologia 02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Atividades Complementares -- -- 25 Núcleo de Extensão 
Total 20 360 325 -- 

 
 
 

2o. Período 
 

Disciplina Nº de 
aula 

semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Ética Geral 02 36 30 Disciplinas 
Fundamentais 

Psicologia 02 36 30 Disciplinas 
Fundamentais 

Sociologia Jurídica 02 36 30 Disciplinas 
Fundamentais 

Direito Constitucional I 04 72 60 Direito Público 
Direito Civil II (Parte Geral) 04 72 60 Direito Privado 
Economia II 02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Hermenêutica 02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Metodologia de Pesquisa 02 36 30 Interdisciplinar 
Atividades Complementares -- -- 25 Núcleo de Extensão 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 325 -- 
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3o. Período 
 

Disciplina Nº de 
aula 

semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

TGP - Teoria Geral do Proc 04 72 60 Direito Público 
Direito Penal I (Parte Geral) 04 72 60 Direito Público 
Direito Civil III (Obrigações) 04 72 60 Direito Privado 
Direito Constitucional II 04 72 60 Direito Público 
Direito do Trabalho I 04 72 60 Direito Privado 
Atividades Complementares -- -- 25 Núcleo de Extensão 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 325 --- 

 

4o. Período 
 

Disciplina Nº de 
aula 

semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito Administrativo I 04 72 60 Direito Público 
Direito Constitucional III 04 72 60 Direito Público 
Direito do Trabalho II 04 72 60 Direito Privado 
Direito Civil IV (Obrigações) 04 72 60 Direito Privado 
Direito Penal II (Parte Geral) 04 72 60 Direito Público 
Atividades Complementares -- -- 25 Núcleo de Extensão 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 325 --- 

 

5o. Período 
 

Disciplina Nº de 
aula 

semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito Constitucional IV 04 72 60 Direito Público 
Direito Civil V (Obrigações) 04 72 60 Direito Privado 
Direito Penal III (Parte Geral) 04 72 60 Direito Público 
Direito Processual Civil I 04 72 60 Direito Público 
Direito Administrativo II 04 72 60 Direito Público 
Atividades Complementares -- -- 25 Núcleo de Extensão 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 325 --- 

 

 



150 

 

6o. Período 
 

Disciplina Nº de 
aula 

semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito Empresarial I (Teoria Geral) 02 36 30 Direito Privado 
Direito Processual Civil II 04 72 60 Direito Público 
Direito Processual Penal I 04 72 60 Direito Público 
Direito Civil VI (Coisas)  04 72 60 Direito Privado 
Direito Penal IV (Parte Especial)  04 72 60 Direito Público 
Ética Profissional 02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Atividades Complementares -- -- 25 Núcleo de Extensão 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 325 --- 

 
7o. Período 

 
Disciplina Nº de 

aula 
semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito Empresarial II (Direito 
Societário) 

04 72 60 Direito Privado 

Direito Civil VII (Coisas)  04 72 60 Direito Privado 
Direito Penal V (Parte Especial)  04 72 60 Direito Público 
Direito Processual Civil III 04 72 60 Direito Público 
Direito Processual Penal II 04 72 60 Direito Público 
Atividades Complementares -- -- 15 Núcleo de Extensão 
Estágio de Prática Jurídica I -- -- 75 Núcleo de Prática 

Jurídica 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 390 --- 

 
8o. Período 

 
Disciplina Nº de 

aula 
semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito Civil VIII (Família)  04 72 60 Direito Privado 
Direito Processual Civil IV 04 72 60 Direito Público 
Direito Empresarial III (Títulos de 
Crédito)  

02 36 30 Direito Privado 

Direito Penal VI (Parte Especial)  04 72 60 Direito Público 
Direito Processual Penal III 04 72 60 Direito Público 
Redação Técnica  02 36 30 Interdisciplinar 
Atividades Complementares -- -- 15 Núcleo de Extensão 
Estágio de Prática Jurídica II -- -- 75 Núcleo de Prática 

Jurídica 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 390 --- 
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9o. Período 
Disciplina Nº de 

aula 
semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito Empresarial IV (Direito 
Falimentar/Recuperação 
Empresarial)  

04 72 60 Direito Privado 

Direito Civil IX (Sucessões)   04 72 60 Direito Privado 
Direito Processual Civil V 04 72 60 Direito Público 
Direito Penal VII (Parte Especial)  04 72 60 Direito Público 
Direito Processual Penal IV 04 72 60 Direito Público 
Atividades Complementares -- -- 10 Núcleo de Extensão 
Estágio de Prática Jurídica III -- -- 75 Núcleo de Prática 

Jurídica 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 385 --- 

 
10o. Período 

 
Disciplina Nº de 

aula 
semanal 

Nº de 
aula 

semestral

C.H Departamento 

Direito Tributário   04 72 60 Direito Público 
Direito Internacional Público   02 36 30 Direito Público 
Direito Internacional Privado 02 36 30 Direito Privado 
Filosofia Geral  02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Filosofia Jurídica 02 36 30 Disciplinas 

Fundamentais 
Direito Previdenciário 04 72 60 Direito Público 
Direito Processual do Trabalho 02 36 30 Direito Público 
Medicina Legal 02 36 30 Interdisciplinar 
Atividades Complementares -- -- 10 Núcleo de Extensão 
Estágio de Prática Jurídica IV -- -- 75 Núcleo de Prática 

Jurídica 
Disciplina Optativa 02 36 -- Interdisciplinar 
Total 20 360 385 --- 

 
Disciplinas Optativas 

Disciplina Nº de 
aula 

semanal 

Nº de aula 
semestral 

C.H Departamento 

Direito do Consumidor 02 36 30 Interdisciplinar 
Linguagem Jurídica 02 36 30 Interdisciplinar 
Direito Municipal 02 36 30 Interdisciplinar 
Direito Agrário 02 36 30 Interdisciplinar 
Direito do Menor 02 36 30 Interdisciplinar 
Criminologia 02 36 30 Interdisciplinar 
Direito da Execução Penal 02 36 30 Interdisciplinar 
Direito Eleitoral 02 36 30 Interdisciplinar 
Direito Ambiental 04 72 60 Interdisciplinar 
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Carga Horária do Curso  3.744h/a 
Estágio Supervisionado 300  h/a 
Atividades Complementares do Curso 200 h/a 
TOTAL GERAL DO CURSO 4.244 h/a 

 
 

DISCRIMINAÇÃO POR TITULAÇÃO E DISICPLINA LECIONADA 
 

(Estrutura curricular implantada a partir do 1º semestre de 2005) 

Disciplinas / 1o. período DOCENTE 
  

Introdução ao Estudo do Direito Antônio Carlos Duarte 
Economia I Fábio César da Fonseca 
História Ana Paula de Fátima Coelho 
Direito Civil I  Solange Agostini Megda Peixoto 
Sociologia Geral Antônio Theodoro Grilo 

Maria Eliane Serafin de Andrade 
Ciência Política (TGE) Antônio Carlos Duarte 
Antropologia Antônio Theodoro Grilo 

 
Disciplinas / 2o período DOCENTE 

  
Ética Geral André Lemos Fandino 
Psicologia Shieley Kirchnner Mattar 
Sociologia Jurídica Antônio Theodoro Grilo 

Maria Eliane Serafin de Andrade 
Direito Constitucional I Carlos Frederico Braga da Silva 
Direito Civil II  Solange Agostini Megda Peixoto 
Economia II Fábio Cesar da Fonseca 
Hermenêutica Paulo Felipe Pereira 
Metodologia de Pesquisa Eliane Serafin de Andrade 

 
Disciplinas / 3o período DOCENTE 

  
TGP - Teoria Geral do Proc Antônio Carlos Batista 
Direito Penal I  Antônio José de Oliveira 
Direito Civil III  Rodney Malveira da Silva 
Direito Constitucional II Volneida Costa 
Direito do Trabalho I Piassi Giovani 

 
Disciplinas / 4o período DOCENTE 

  
Direito Administrativo I Paulo Humberto de Freitas 
Direito Constitucional III Volneida Costa 
Direito do Trabalho II Piassi Giovani 
Direito Civil IV  Rodney Malveira da Silva 
Direito Penal II  Antônio José de Oliveira 
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4 - CORPO DOCENTE 

4.1 - ANÁLISE DO CORPO DOCENTE 

 - DISCRIMINAÇÃO POR TITULAÇÃO E DISCIPLINA LECIONADA  

(organização curricular anual, em fase de extinção) 
 

Nº NOME TITULAÇÃO  DISCIPLINA Cate
gori

a 

Reg. 

Trab. 

1 Ana Paula de 
Fátima 
Coelho 

G= Direito/UNESP/Franca/SP 

E= Direito Civil e Processual Civil/  
UNIFRAN  

M= Direito Privado/UNIFRAN 

Direito Civil III e V  

Direito Agrário 

 Direito Romano 

 

TIT 38/I 

2 André Lemos 
Fandiño 

G= Direito/Faculdade de Direito de 
Anápolis  

E= Direito Civil e Processual 
Civil/UNIFRAN 

M= Direito Público/UNIFRAN 

Processo Civil I 

Ética Geral/ Profissional/ 
Estatuto OAB 

 

TIT 20/P 

3 Ângela Maria 
Maia Righetto 

G= Direito/PUC-MG Estágio de Prática Forense 
I e II 

AUX 12/C 

4 Antonio 
Carlos Batista 

G= Direito/Faculdade de Direito de Franca 

E= Direito/Univ. Presbiteriana Mackenzie 
/SP 

Direito Civil IV  

Processo  Civil II 

Teoria Geral do Processo 

ASS 15/C 

5 Antonio 
Carlos Duarte 

G= Direito/Faculdade de Direito Milton 
Campos  

G= Ciências Sociais/ FESP/UEMG 

E= Direito Tributário/Univ. São Judas 
Tadeu-SP 

E= Ciências Jurídicas/Unifenas  

Direito Tributário 

Introd. Estudo do Direito 

Ciências Políticas   e TGE 

 

 

ASS 4/H 

6 Antônio José 
de Oliveira 

G= Direito/ UNESP – Franca/SP Direito Penal I  

 

AUX 8/H 

7 Antônio 
Theodoro 
Grilo 

G= História/Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Guaxupé  

M= Ciências Sociais –Antropologia/ 
Organização Educ. Barão de Mauá  

Sociologia Geral e Jurídica 

 

TIT 11/H 

9 Dmitri 
Oliveira 
Abreu 

G= Ciências Jurídicas e Sociais/Univ. de 
Ribeirão Preto  

E= Direito Ambiental /UNIFRAN 

Direito Ambiental ASS 4/H 

10 Fábio César 
da Fonseca 

G= Ciências Sociais/ FESP/UEMG 

M= Desenvolvimento Econômico/Univ. 
Federal de Uberlândia  

Economia  

 

TIT 20/P 

12 Guilherme 
Beraldo de 
Andrade 

G= Direito/Univ. Presbiteriana Mackenzie – 
Faculdade de Direito  

Direito Econômico AUX 4/H 

13 Guilherme 
Gouvêa de 
Figueiredo 

G= Direito/Univ. Est. Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Fac. de História, Direito e 
Serviço Social – Franca/SP 

Direito Penitenciário 

 

TIT 4/H 
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E= Ciências Jurídico-Criminais/Faculdade 
de Direito de Coimbra  

M= Ciências Jurídico-Criminais – Fac. de 
Direito de Coimbra  

14 Helena 
Aristoff 
Advíncula 
Gonçalves 

G=  Ciências Jurídicas e Sociais/USP-Rib. 
Preto/SP 

E =  Direito Processual Civil/Faculdade de 
Direito de Franca  

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito/UNIFRAN  

Processo Civil I e II 

 

TIT 20/P 

15 Idiene 
Aparecida 
Vitor 

G= Direito/Faculdade de Direito de Franca 

E= Direito Público/FESP/UEMG 

Estágio de Prática Forense 
I e II 

Direito Municipal 

ASS 24/P 

16 Julio Pereira G= Ciências Jurídicas e Sociais/UNAERP – 
Ribeirão Preto 

M=  Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito/UNIFRAN  

Direito Previdenciário TIT 4/P 

17 Liliane 
Cristina de 
Oliveira 
Hespanhol 

G= Direito/FESP/UEMG 

E= Direito Penal e Processo 
Penal/UNIFRAN  

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito/UNIFRAN  

Estágio de Prática Forense 
I e II 

Direito do Menor 

 

TIT 24/P 

19 Maysa 
Andrade 
Lemos 
Silveira 

G= Direito/Fac. de História, Direito e 
Serviço Social – Univ. Est. Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho 

E= Direito Processual Social e 
Previdenciário/ FESP/UEMG 

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito/UNIFRAN 

Estágio de Prática Forense 
I e II 

 

 

TIT 20/P 

20 Manoel Ilson 
Cordeiro 
Rocha 

G= Direito/Univ. Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” Faculdade de História, 
Direito e Serviço Social  

M= Direito Obrigacional Público e Privado/ 
UNESP/SP 

Direito Administrativo II 

Direito Internacional 

 

TIT 20/P 

21 Maria Eliane 
S. Andrade 

G= Ciências Sociais/FESP/UEMG 

      Pedagogia/FESP/UEMG 

      História /Fac. de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – Inst. Moura 
Lacerda Ribeirão Preto/SP 

M= Ciências Sociais – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – São 
Paulo/SP 

D= Ciências Sociais-Antropologia/PUC-SP 

Sociologia Geral e Jurídica 

Monografia – Elaboração 
de Projeto 

 

TIT 25/P 

22 Maria Lúcia 
Andrade 
Abreu 

G= Direito/Fac. de Direito de Franca  

E= Direito Processual Civil/Faculdade de 
Direito de Franca  

     Ciências Jurídicas/Unifenas 

M= Direito Empresarial/ UNIFRAN  

Direito Comercial I e II 

 

TIT 8/H 

23 Nilton Santos 
de Brito 

G= Direito/Universidade de Minas Gerais 

     Pedagogia/Faculdade de Filosofia,   

Direito Constitucional I 

 

ASS 7/H 
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Ciências e Letras de Guaxupé 

E= Direito Público/ FESP/UEMG                     

24 Otto Johann 
V. Nep. 
Baumgartl 

G= Filosofia/Fac. Dom Bosco de Filosofia, 
Ciências e Letras 

E= Sociologia/ PUC/MG 

     História e Filosofia da Educação- 
PUC/MG 

     Docência no Ensino Superior/Inst. 
Newton Paiva 

     Filosofia / UFMG 

M= Ciências da Religião /PUC/SP 

Filosofia Geral e Jurídica 

Metodologia de Pesquisa 

TIT  

25 Paulo Felipe 
Pereira 

G= Letras /FESP/UEMG 

G= Direito/Faculdade de Direito de Franca  

E= Direito Público/FESP/UEMG                      

Hermenêutica Jurídica 

 

ASS 14/C 

26 Paulo 
Humberto de 
Freitas 

G= Direito/Faculdade de Direito de Franca  

E= Direito Público /FESP/UEMG 

Direito Administrativo I 

 

ASS 16/C 

27 Piassi 
Giovani 

G= Direito /Faculdade de Direito de Franca  

E= Direito Público /FESP/UEMG 

Direito do Trabalho 

 

ASS 16/C 

28 Ricardo 
Bastos 
Machado 

G= Direito /Univ. Est. Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho’ – UNESP  

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito/ UNIFRAN  

Direito Penal  II  

 

TIT 8/H 

29 Roberto 
Carlos de 
Menezes 

G= Ciências /Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ituverava  

     Direito/Faculdade de Direito de Franca –
E= Direito Processual Civil /Faculdade 
de Direito de Franca  

E= Direito Penal – Processual 
Penal/Faculdade de Direito de Franca  

Medicina Legal ASS 4/H 

30 Rodney 
Malveira da 
Silva 

G= Direito/Faculdade de Direito do Sul de 
Minas – Pouso Alegre/MG 

E= Direito Civil e Processual Civil 
Faculdade de Direito de Franca  

M= Direito Empresarial /Universidade de 
Franca – Assoc. Cult. Educ. Franca  

Direito Civil II 

Responsabilidade Civil 

 

TIT 12/C 

31 Samuel da 
Rocha 
Oliveira 

G=  Direito/Univ. Federal de Uberlândia- 
UFU  

E= Direito Penal e Processual Penal/Univ. 
Federal de Uberlândia - UFU 

M= Direito Público/ UNIFRAN 

Processo Penal I e II 

Ciências 
Penais/Criminologia 

 

 

TIT 18/C 

32 Solange A. 
Megda 
Peixoto 

G= Direito/Faculdade de Direito do Sul de 
Minas – Pouso Alegre/MG 

E= Direito Processual Civil/ Faculdade de 
Direito de Franca 

Direito Civil I 

 

ASS 40/I 

33 Vladmir Colli 
de Souza 

G= Direito/ UNAERP – Ribeirão Preto 

E= Direito Processual Civil / UNAERP 
Ribeirão Preto 

Direito Penal III 

 

 

ASS 8/H 



156 

 

34 Volneida 
Costa 

G=  Direito/Faculdade de Direito de Franca  

      História/ Univ. Est. Paulista Júlio de 
Mesquita Filho - UNESP 

      Direito Constitucional/Faculdade de 
Direito da UFMG  

M= Direito Constitucional/ Faculdade de 
Direito da UFMG                    

Direito Constitucional II  

Direito  Processual do 
Trabalho 

 

 

TIT 20/P 

 
 

CORPO DOCENTE DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR SEMESTRAL 
(implantada no 1° semestre de 2005) 

 

Nº 
NOME TITULAÇÃO  DISCIPLINA Cat

ego
ria 

Reg. 

Trab.

1 

Ana Paula 
de Fátima 
Coelho 

G= Direito/ Universidade Estadual  
Paulista Julio de Mesquita Filho/ 
UNESP 

E= Direito Civil e Processual Civil/ 
UNIFRAN  

M= Direito Privado/ UNIFRAN 

História  

Direito Civil V, VI eVII * 

Direito Agrário * 

 

TIT 38/I 

2 

André 
Lemos 
Fandiño 

G= Direito /Faculdade de Direito de 
Anápolis  

E= Direito Civil e Processual Civil / 
UNIFRAN 

M= Direito Público/ UNIFRAN 

Ética Geral 

Ética Profissional 

Direito Processual Civil I 
e II * 

TIT 20/P 

3 
Ângela 
Maria Maia 
Righetto 

G= Direito/PUC/MG Estágio de Prática 
Jurídica I, II, III e IV 

AU
X 

12/C 

4 

Antonio 
Carlos 
Batista 

G= Direito/ Faculdade de Direito de 
Franca  

E= Direito / Univ. Presbiteriana 
Mackenzie São Paulo/SP 

 

T G P – Teoria Geral do 
Processo * 

Direito Civil VIII e IX * 

Direito Processual Civil 
III, IV e V * 

ASS 15/C 

5 

Antonio 
Carlos 
Duarte 

G= Direito /Faculdade de Direito Milton 
Campos – Belo Horizonte/MG 

Ciências Sociais / FESP/UEMG 

E= Direito Tributário/ Univ. São Judas 
Tadeu – São Paulo/SP 

Ciências Jurídicas – Unifenas  

Direito Tributário * 

Introd. Estudo do Direito 
* 

Ciências Políticas  
(TGE) * 

 

 

ASS 4/H 

6 
Antônio 
José de 
Oliveira 

G= Direito/ Fac. História, Direito e 
Serviço Social - Univ. Est. Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – UNESP  

Direito Penal I e II 

 

AU
X 

8/H 

7 Antônio 
Theodoro 

G= História / Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Guaxupé  

Antropologia * TIT 11/H 
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Grilo M= Ciências Sociais –Antropologia 
Organização Educ. Barão de Mauá  

Sociologia Geral * 

Sociologia Jurídica * 

 

8 

Carlos 
Frederico 
Braga da 
Silva 

G=  Direito / UFMG Direito Constitucional I e 
II 

AU
X 

 

9 
Dmitri 
Oliveira 
Abreu 

G= Ciências Jurídicas e Sociais /Univ. 
de Ribeirão Preto  

E= Direito Ambiental /  UNIFRAN 

Direito Ambiental ASS 4/H 

10 
Fábio César 
da Fonseca 

G= Ciências Sociais /FESP/UEMG 

M= Desenvolvimento Econômico/ Univ. 
Federal de Uberlândia  

Economia I e II 

 

TIT 20/P 

11 

Guilherme 
Gouvêa de 
Figueiredo 

G= Direito/ UNESP 

E= Ciências Jurídico - Criminais 
/Faculdade de Direito de Coimbra – 
Univ. de Coimbra –   Coimbra/Portugal   

M= Ciências Jurídico –Criminais – Fac. 
de Direito de Coimbra – Univ. de 
Coimbra – Coimbra/Portugal    

Direito da Execução 
Penal 

TIT 4/H 

12 

Helena 
Aristoff 
Advíncula 
Gonçalves 

G=  Ciências Jurídicas e Sociais – 
Univ. de Ribeirão Preto – Rib. 
Preto/SP 

E =  Direito Processual Civil  - 
Faculdade de Direito de Franca – 
Franca/SP                             

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito - Univ. de 
Franca – UNIFRAN – Franca/SP 

Direito Processual Civil 
I, II, III, IV e V * 

 

TIT 20/P 

13 

Idiene 
Aparecida 
Vitor 

G= Direito – Faculdade de Direito de 
Franca – Franca/SP 

E= Direito Público – Faculdade de 
Direito de Passos – FESP/UEMG 

Direito Municipal 

Estágio de Prática 
Jurídica I, II, III e IV 

ASS 24/P 

14 

Julio Pereira G= Ciências Jurídicas e Sociais – 
Centro de Ciências Humanas da 
UNAERP – Assoc. de Ribeirão Preto 

M=  Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito  - Universidade 
de Franca – UNIFRAN - Franca/SP         

Direito Previdenciário TIT 4/P 

15 

Laura 
Gianini 

G= Ciências Sociais /FESP 

E= História / FESP 

M= Filosofia / PUC-SP 

Filosofia Geral * 

Filosofia Jurídica * 

TIT  

16 

Liliane 
Cristina de 
Oliveira 
Hespanhol 

G= Direito – Faculdade de Direito de 
Passos – FESP/UEMG 

E= Direito Penal e Processo Penal – 
Univ. de Franca – UNIFRAN – 
Franca/SP 

Direito do Menor 

Estágio de Prática 
Jurídica I, II, III e IV 

Linguagem Jurídica 

 

TIT 24/P 
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M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito – Univ. de 
Franca – UNIFRAN – Franca/SP 

17 

Maysa 
Andrade 
Lemos 
Silveira 

G= Direito – Fac. de História, Direito e 
Serviço Social – Univ. Est. Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – Franca/SP 

E= Direito Processual Social e 
Previdenciário – Fac. Direito de 
Passos – FESP/UEMG 

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito – Univ. de 
Franca – UNIFRAN – Franca/SP 

Estágio de Prática 
Jurídica I, II, III e IV 

 

 

 

TIT 20/P 

18 

Manoel 
Ilson 
Cordeiro 
Rocha 

G= Direito – Univ. Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” Faculdade de 
História, Direito e Serviço Social – 
Franca/SP 

M= Direito Obrigacional Público e 
Privado – UNESP/SP 

Direito Administrativo II 

Direito Internacional 
Publico 
Direito Internacional 
Privado 

 

TIT 20/P 

19 

Maria 
Ambrosina 
Cardoso 
Maia 

G= Enfermagem / FESP 

E= Saúde Pública / USP 

E= Didática e Planejamento do Ensino 
Superior / FESP  

E= Administração Hospitalar / Centro 
São Camilo 

M= Enfermagem em Saúde / USP 

D= Enfermagem / USP 

Redação Técnica * TIT 40/I 

20 

Maria Eliane 
S. Andrade 

G= Ciências Sociais – Fac. de Filosofia 
de Passos – FESP/UEMG 

G= Pedagogia – Fac. de Filosofia de 
Passos – FESP/UEMG 

G= História – Fac. de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 
Inst. Moura Lacerda – Ribeirão 
Preto/SP 

M= Ciências Sociais – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – 
São Paulo/SP 

D= Ciências Sociais: Antropologia  - 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – São Paulo/SP 

Sociologia Geral * 

Sociologia Jurídica * 

Metodologia de 
Pesquisa * 

TIT 25/P 

21 

Maria Lúcia 
Andrade 
Abreu 

G= Direito – Fac. de Direito de Franca 
– Franca/SP 

E= Direito Processual Civil – 
Faculdade de Direito de Franca – 
Franca/SP 

E= Ciências Jurídicas – Univ. de 
Alfenas – Alfenas/MG 

M= Direito Empresarial – Univ. de 
franca – UNIFRAN – Franca/SP 

Direito Empresarial I, II, 
III e IV * 

Direito do Consumidor * 

  

 

TIT 8/H 
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22 

Paulo Felipe 
Pereira 

G= Letras – Português/Inglês – 
Faculdade de Filosofia de Passos – 
FESP/UEMG 

G= Direito – Faculdade de Direito de 
Franca – Franca/SP 

E= Direito Público/FESP                         

Hermenêutica * 

 

ASS 14/C 

23 

Paulo 
Humberto 
de Freitas 

G= Direito – Faculdade de Direito de 
Franca – Franca/SP 

E= Direito Público – Faculdade de 
Direito de Passos – FESP/UEMG 

Direito Administrativo I 

Direito Eleitoral 

ASS 16/C 

24 

Piassi 
Giovani 

G= Direito - Faculdade de Direito de 
Franca – Franca/SP 

E= Direito Público – Faculdade de 
Direito de Passos – FESP/UEMG 

Direito do Trabalho I e II 
* 

 

ASS 16/C 

25 

Ricardo 
Bastos 
Machado 

G= Direito – Univ. Est. Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho’ – UNESP – 
Franca/SP 

M= Direito do Estado no Estado 
Democrático de Direito – Univ. de 
Franca – UNIFRAN – Franca/SP 

Direito Penal  III e IV 

 

TIT 8/H 

26 

Roberto 
Carlos de 
Menezes 

G= Ciências – Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ituverava – 
Ituverava/SP 

G= Direito – Faculdade de Direito de 
Franca – Franca/SP 

E= Direito Processual Civil – 
Faculdade de Direito de Franca – 
Franca/SP 

E= Direito Penal – Processual Penal - 
Faculdade de Direito de Franca – 
Franca/SP 

Medicina Legal ASS 4/H 

27 

Roberto 
Carlos de 
Menezes 

G= Ciências/FAFI Ituverava 

     Direito/Fac. de Direito de Franca 

E= Direito Civil/Fac. de Direito de 
Franca 

Medicina Legal ASS  

28 

Rodney 
Malveira da 
Silva 

G= Direito – Faculdade de Direito do 
Sul de Minas – Pouso Alegre/MG 

E= Direito Civil e Processual Civil – 
Faculdade de Direito de Franca – 
Franca/SP  

M= Direito Empresarial – Universidade 
de Franca – Assoc. Cult. Educ. Franca 
– Franca/SP 

Direito Civil III e IV * 

 

TIT 12/C 

29 

Samuel da 
Rocha 
Oliveira 

G=  Direito – Univ. Federal de 
Uberlândia  - UFU - Uberlândia/MG         

E= Direito Penal e Processual Penal – 
Univ. Federal de Uberlândia – 
Uberlândia/MG 

M= Direito Público – UNIFRAN – 

Direito Processual Penal 
I, II, III e IV * 

Criminologia 

 

 

TIT 18/C 
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Franca/SP 

30 

Solange A. 
Megda 
Peixoto 

G= Faculdade de Direito do Sul de 
Minas – Pouso Alegre/MG 

E= Direito Processual Civil – 
Faculdade de Direito de Franca 

Direito Civil I e II * 

 

ASS 40/I 

31 

Shirley K. 
Ferreira 

G= Licenciatura em Psicologia - 
Faculdade de Filosofia e Letras de 
Itatiba  

G= Psicologia – Faculdade de Filosofia 
e Letras de Itatiba  

E= Professor do Ensino Superior -
União da Assoc. de Ensino de Ribeirão 
Preto 

E= Psicologia Social – União da Assoc. 
de Ensino de Ribeirão Preto – Ribeirão 
Preto/SP 

Psicologia * ASS 4/H 

32 

Vladmir Colli 
de Souza 

G= Direito – Univ. de Ribeirão Preto – 
UNAERP – Ribeirão Preto 

E= Direito Processual Civil – Univ. de 
Ribeirão Preto – UNAERP – Ribeirão 
Preto 

Direito Penal V, VI e VII 
* 

 

ASS 8/H 

33 

Volneida 
Costa 

G= Direito – Faculdade de Direito de 
Franca – Franca/SP 

G= História – Univ. Est. Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – Franca/SP 

E= Direito Constitucional - Faculdade 
de Direito da UFMG – Belo 
Horizonte/MG 

M= Direito Constitucional – Faculdade 
de Direito da UFMG – Belo 
Horizonte/MG 

                   

Direito Constitucional  III 
e IV * 

Direito Processual do 
Trabalho * 

 

TIT 20/P 

 
 
 

2 - COORDENADORA DO CURSO 
 

Nome: Ana Paula de Fátima Coelho 
Endereço: R. Governador Valadares,    

221, Br. Muarama 
Passos / MG – CEP: 37900-000 
Telefone: 35 -3521-4189 
Cel. 35-9957-8793  
E-mail: apcoelho@minasnet 

G= Direito – Universidade Estadual  
Paulista “Julio de Mesquita Filho” - 
UNESP/Franca/SP 
E= Direito Civil e Processual Civil - 
UNIFRAN/ Franca/SP 
M= Direito Privado – Univ. de Franca - 
UNIFRAN 
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4.2 - DISCRIMINAÇÃO DOS DOCENTES MATRICULADOS EM CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO E RESPECTIVAS AGÊNCIAS DE FORMAÇÃO 

 

NOME TITULAÇÃO EM 
ANDAMENTO INSTITUIÇÃO 

Ana Paula de Fátima Coelho Doutorando-Direito Civil 
/Direito Romano 

Univ. Fed. de Minas Gerais 
- UFMG 

Rodney Malveira da Silva Doutorando – Direito Civil PUC/ São Paulo 
Volneida Costa  Doutorando – Direito 

Constitucional 
Univ. Fed. De Minas 
Gerais - UFMG 

Fábio César da Fonseca Doutorando – Sociologia UNESP – Araraquara 
Antônio Theodoro Grilo Doutorando – 

Antropologia 
UNESP – Franca/SP 

Shirley Kirchnner Ferreira Mestrando – Promoção 
de Saúde 

UNIFRAN – Franca/SP 

Carlos Frederico Braga da 
Silva 

Mestrando – Direito 
Comparado 

Univ. Samford/EUA 

 

4.3 - TITULAÇÃO 
 

TITULAÇÃO QUANTIDADE % 
a) Graduado 03 9,09 
b) Especialista 12 36,36 
c) Mestre 16 48,49 
d) Doutor 02 6,06 

TOTAL 33 100 
 
 
O identificador da qualificação do corpo docente será dado pela fórmula: 
 

    IQCD 
  

=
++

docentesdeN

XGraduadoXtaEspecialisXMestreDoutor

º

123/  2,45 

  
 
Critérios: 
A = acima de 3 
B = entre 1,9 – 3 
C = entre 1,69 – 1,89 
D = abaixo de 1,68 
 

Conceito: A  B X C  D  

 
 
4.3 - RELAÇÃO DO NÚMERO DE DISCIPLINAS MINISTRADAS POR NÚMERO DE 
DOCENTES 
 
 
TOTAL DE DISCIPLINAS  34  TOTAL DE DOCENTES 33 
 
 
Relação Total de Disciplinas / Total de Docentes = 1,03 
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Critérios: 
A = entre 0,70 e 1,09 
B = ente 1,10 e 1,59 
C = entre 1,60 e 2,00 
D = acima de 2,00 e abaixo de 0,70 
 

Conceito: A X B  C  D  
 
 
4.4 - ADEQUAÇÃO DOS DOCENTES ÀS DISCIPLINAS 
 

ADEQUAÇÃO Nº DOCENTE % 
a) Adequação 33 100 
b) Aproximada - - 
c) Inadequada - - 
TOTAL  100 

 
Critérios: 
A = acima de 90% de adequação 
B = 75%a 90% de adequação 
C = 50% de adequação 
D = menos de 50% de adequação 
 

Conceito: A X B  C  D  

 
4.7 - AVALIAÇÃO FINAL DO CORPO DOCENTE 
 

ITENS CONCEITO VALOR 
ATRIBUÍDO 

a) Titulação B 3 
b) Relação disciplinas/docentes A 4 
c) Adequação docentes/ disciplinas A 4 

• Valor Atribuído 
A = 4 B = 3          C = 2          D = 0 
 
Critérios: 
A = MA > 3,26 
B = 2,51 > MA > 3,25 
C = 1,76 > MA > 2,50 
D = MA < 1,76 
 
CONCEITO FINAL = Média Aritmética dos valores atribuídos aos conceitos = 3,66 
 

 
CONCEITO FINAL: 

 
A 
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5 – BIBLIOTECA 
 
A Biblioteca “Prof. Otto Lopes de Figueiredo” da Fundação de Ensino Superior de Passos - 
FESP encontra-se localizada no Prédio Bloco II, frente para Avenida Juca Stockler, nº 914, 
alocada numa área total de 710 m².  
 
Atualmente possui o acervo de: 
 

Tipo de Material Títulos Exemplares 
Livros 21.960 41.301 
Monografias 1029 1042 
Dissertações 143 153 
Teses 64 68 
Trabalho de Conclusão de Curso 28 28 
Artigos 437 437 
Projetos 3 3 
Relatórios 3 3 
Cds 429 429 
Dvds 81 97 
Fitas da Vídeo 484 484 
Normas da Abnt 34 35 
Disquetes 4 12 
Periódicos 467 16812 

 
 É composta de um sistema de detecção de livros e câmeras de vídeo internas e 
externas, para maior controle e segurança dos próprios usuários.  
 

Este sistema é composto por três processos: Processo de Desenvolvimento de 
Coleção (Procedimento Operacional Específico – POE, para as atividades de seleção, 
avaliação e aquisição), Processamento Técnico (POE – Catalogação, Classificação, 
Indexação, Codificação, Identificação, Cadastramento e Arquivamento) e o Serviço de 
Referência (POE – Serviço de Atendimento ao Usuário, Controle de Distribuição e 
Recebimento de Documentos). 

As instalações físicas da Biblioteca são compostas de: 35 lugares destinados ao 
estudo individual, 125 lugares para estudo em grupo, além de 06 salas setorizadas, 11 
computadores para pesquisa na internet e 01 computador para busca no banco de dados 
do acervo da biblioteca: 
• Sala para processamento técnico  21,90 m² 
• Sala para restauração e conservação do acervo  40,00 m² 
• Sala para setor de empréstimo/devolução de livros automatizado  14,50 m² 
• Sala para setor de material de referência  456,20 m² 
• Área de estudo  48,00 m² 

 
Estão disponíveis nestes setores computadores com acesso à internet, bem como 

hemerotecas dos cursos (jornais, periódicos, publicações especializadas e revistas). 
Serviços oferecidos pela Biblioteca: Referência, empréstimo domiciliar/reserva, 

pesquisa informatizada, periódicos, comutação bibliográfica e videoteca. 
 
 
Horário de Funcionamento: 

De segunda à sexta-feira das 07:00 às 22:00h 
Aos sábados das 08:00 às 12:00 h 
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Equipe Técnica: 
• 01 Bibliotecária responsável:  

Gesiane Patrícia de Souza – CRB/6 nº 1894;  
• 01 Bibliotecária de Processamento técnico e Referência: 

Maria Aparecida Campos – CRB/6 nº 1981; 
• 07 auxiliares de biblioteca: 
 

     Empréstimo bibliográfico 
Maria Berenice Godinho (Pós-Graduada); 
   

     Processamento técnico 
Magda Maria Silva Santos (curso superior completo); 
Marilene Martins Sales Prado (curso superior em andamento); 
 

     Restauração de material bibliográfico 
Maria Imaculada Funchal (curso superior completo); 
Isabela Reis Prado (curso superior – em andamento); 
 

      Atendimento a pesquisa 
Tatiane Ribeiro do Nascimento (curso superior - em andamento); 
Jucelia de Aquino Lima (curso superior - em andamento); 
 

      Estagiária para atendimento a pesquisa: 
Julimara Lazara de Lima Oliveira (bolsista do Curso Enfermagem).  
Nayara Cristina Leandro (bolsista do Curso de Direito)  
 

ACERVO DE LIVROS/TÍTULOS DO CURSO DE DIREITO 
 

Departamentos Títulos Exemplares 
Departamento de Direito 6.277 12.444 

TOTAL 6.277 12.444 
 

ACERVO DE PERIÓDICOS DA ÁREA: 
 

RELAÇÃO / (NOMES) NACIONAL ESTRANGEI
RO 

Boletim IBCCRIM da Editora IBCCRIM X  
Breviário Fesp X  
Cadernos Jurídicos da Faculdade de Direito de 
Passos Fesp 

X  

Consolidação das Leis do Trabalho da editora 
IOB THOMSON 

X  

Jornal Tribuna do Direito da editora Jurídica MMM 
Ltda 

X  

Revista Justilex da editora Debates X  
Revista Jurisvox da Faculdade de Direito de 
Patos de Minas 

X  

Revista Prática Jurídica da editora Consulex X  
Revista de Informação Legislativa 
Senado Federal 

X  

Revista do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais 

X  

Revista de Estudos Jurídicos (Unesp) X  
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Revista da Faculdade Direito São Bernardo 
Campo da Faculdade de Direito de São Bernardo 
do Campo 

X 
 

Revista IOB de Direito Civil Processual Civil da 
editora IOB THOMSON X 

 

Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal 
da editora IOB THOMSON 

X  

Revista IOB Trabalhista e Previdênciária X  
Revista Jurídica Consulex editora Consulex X  
Revista Juridica Unijus editora Uniube X  
Revista Jurídica da Universidade de Franca 
Editora Unifran 

X  

Revista Jurídica Puc Campinas 
Faculdade de Direito da Puc - Campinas 

X  

TOTAL 19 - 
 

    
ACERVO DE REVISTAS E JORNAIS 

• Veja – Editora Abril 
• Isto É – Editora Três 
• Folha da Manhã – Local 
• Folha de São Paulo 
• O Tempo – Minas Gerais 
• O Estado de Minas – Minas Gerais 
• Minas Gerais – Imprensa Oficial 
• Jornal Valor Econômico – Valor Econômico S. A . 

 
Avaliação da Biblioteca 
 

 
ITENS 

 
SATISFATÓRIO RAZOÁV

EL 

INSATISFA

TÓRIO 

a) Existência de títulos atendendo às 
referências bibliográficas das disciplinas 
do curso 

X   

b) Existência de periódicos adequados  X  
c) Espaço Físico X   
d) Espaço físico para trabalho individual e 

de grupo 
X   

e) Catalogação do acervo nas normas dos 
serviços bibliográficos 

X   

f)    Informatização do acervo X   
g) Política de atualização e expansão do 

acervo 
X   

 
Critérios: 
A = atendidos satisfatoriamente todos os itens 
B = atendidos satisfatoriamente 05 itens, pelo menos 
C = atendidos satisfatoriamente ou razoavelmente 05 itens, pelo menos 
D = nenhum dos casos anteriores 
 

Conceito: A  B X C  D  
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Esta comissão entende que o acervo de periódicos deve ser melhorado com a aquisição de 
revistas especializadas nos vários ramos do direito, tais como revistas de direito tributário, 
consumidor, ambiental e outros de interesse geral. A biblioteca também deve tomar cuidado 
pois encontramos várias obras e códigos desatualizados expostos para consulta dos alunos. 
 
 
 
6- LABORATÓRIOS 
 
 

EQUIPAMENTOS

Laboratórios 
Área 

Física 
Quantidade Qualidade Insumos 

Organização das 
aulas 

Escritório Escola Jurídico-
Social S S S S S 

Núcleo de Pesquisa e 
Extensão S S S S S 

Núcleo de Prática Jurídica  S S S S S 

Núcleo de Assistência 
Sócio-Jurídico S S S S S 

Núcleo de Pós-
Graduação S S S S S 

Memória do Judiciário 
Passense S S S S S 

Biblioteca S S S S S 

Laboratório de Informática S S S S S 

Laboratório de Biologia 
(Direito Ambiental) S S S S S 

Laboratório de Anatomia 
(Medicina Legal) S S S S S 

 

Preencher com:       S: satisfatório I: insatisfatório          R: razoável 
 

 
* A qualificação "insatisfatório" é também atribuída aos itens ou questões dos laboratórios 

obrigatórios que não existem bem como nos casos de insuficiência ou inexistência da(s) 
informação(ões). 

 
 
 

Critérios: 
A = atendidos satisfatoriamente todos os itens. 
B = atendidos satisfatoriamente mais de 80% dos itens 
C = atendidos satisfatoriamente ou razoavelmente de 60% a 79% dos itens 
D = atendidos satisfatoriamente menos de 60% dos itens. 
 
 

Conceito: A X B  C  D  
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7- INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL 
 

A Fundação de Ensino Superior de Passos (Campus da UEMG) conta com um 
departamento administrativo de Informática que tem por finalidade prover serviços 
computacionais a toda comunidade acadêmica, como: Administração de Rede, Manutenção 
e Suporte de Equipamentos, etc. 

 
Seu espaço físico conta hoje com uma sala de aproximadamente 50m2, onde estão os 

servidores e algumas estações de trabalho. Anexo a essa sala, está o setor de manutenção 
e configuração de equipamentos. 
 
7.1. REDE COMPUTACIONAL EXISTENTE 
 

A rede computacional da FESP/UEMG está segmentada em sete grupos, um em cada 
prédio anexo ao Campus, todos interligados via rádio. Toda esta estrutura está conectada à 
Internet. 

A rede é composta de 339 (trezentas e trinta e nove) computadores, oito roteadores, 
quatro switches, dezenove hub’s e seis servidores com finalidades diversas que são 
mostradas na tabela abaixo: 
 

Sistema Operacional Finalidade 
Windows 2000 Server  Gerenciador de Banco de Dados  
Windows 2000 Server Servidor de Web, Transferência de Arquivo (FTP) 
Solaris 2.6 Servidor de Proxy, Lista de Discussão e DNS 
Linux Fedora Core 1.0 Servidor de e-mail 
Linux Fedora Core 1.0 Firewall 
Linux Conectiva 8.0 Controle de tráfego dos links sem fio 

 
 
7.2. ACESSO À INTERNET 
 

A FESP/UEMG possui 100% de suas máquinas ligadas à Internet, através de um link da 
Telemar, de 2Mbps. Os estudantes podem ter acesso de qualquer um dos 165 (cento e 
sessenta e cinco) computadores existentes nos laboratórios de informática ou, ainda, 
através de um dos 12 (doze) terminais existentes na Biblioteca. 
 

 
7.3. SOFTWARES LICENCIADOS 
 

A FESP/UEMG possui diversos softwares comerciais licenciados para uso em suas 
máquinas. Utiliza também, nos ambientes apropriados, softwares ditos “freeware”, que não 
necessitam licenciamento para a sua utilização, e softwares desenvolvidos pela própria 
equipe técnica do Departamento de Informática. 

 
A FIP/FESP fechou em 2005 um convênio com a IBM, através do programa de parceria 

‘Academic Initiative’, conseguindo a cessão de diversos softwares da empresa para uso 
acadêmico nos laboratórios de informática da instituição. 
 
7.3.1. Softwares Comerciais 

 
Microsoft  
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Office 97, Office 
2000, Visio 2000, Visual Basic 4.0 
Borland 
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Delphi 3.0, Delphi 5.0, Delphi 7.0, Kylix, Visual C++ 
 
IBM 
WebSphere, DB2, TivoliRUP, Rational Rose, Lotus Notes 

 

7.3.2. Softwares Freeware 
 

Linux Fedora, Sun OpenOffice; FireBird, Firefox, Thunderbird, FilZip, 
NetBeans 3.5.1, Eclipse 3.0, Free Pascal 2.0, SWI-Prolog, MySQL 4.0.15, 
Ark, Umbrello, Dia, Planner, GIMP, Sodipodi. 

 
7.4. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
 

Atualmente a instituição conta com 06 (seis) laboratórios de informática para 
atender a toda comunidade acadêmica. Esses laboratórios são numerados, 
seqüencialmente, pela ordem de implantação. 
 

 
 

LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA  

DE USO GERAL 
ÁREA 
FÍSICA EQUIPAMENTOS ORGANIZAÇÃO 

DAS AULAS 

Laboratório 1 96,00 m² S S 
Laboratório 2  

(Prática de Redes)  53,64m² S S 

Laboratório 3 65,70m² S S 
Laboratório 4 42,00m² S S 
Laboratório 5 67,00m² S S 
Laboratório 6 52,04 m² S S 

 
 
 
Critérios: 
A = atendidos satisfatoriamente todos os itens 
B = atendidos satisfatoriamente 03 itens 
C = atendidos satisfatoriamente 02 itens 
D = nenhum dos casos anteriores 
 

Conceito: A X B  C  D  
 
 
 
 

8- INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO 
 

ITENS SATISFATÓRIO RAZOÁVEL INSATISFATÓRIO 
a) Salas de aula (capacidade, 

iluminação e ventilação) S   

b) Área de circulação, lazer e 
sanitários S   

c) Salas e gabinetes para docentes S   
d) Mobiliário S   

 
*A qualificação "insatisfatório" também atribuída no caso de insuficiência ou inexistência de 
informações. 
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Critérios: 
A = atendidos satisfatoriamente todos os itens 
B = atendidos satisfatoriamente os itens a e b, e razoavelmente os demais 
C = atendidos razoavelmente, pelo menos, todos os itens 
D = nenhum dos casos anteriores 
 
 

Conceito: A X B  C  D  

 
 
 
9- RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO 

(Autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) 
 

Cálculo da Média Final de Curso avaliado pelo CEE 
 

ITENS CONCEITO VALOR 
ATRIBUÍDO PESO VALOR 

PONDERADO 
1) Projeto pedagógico  PP A 4 5 20 
2) Corpo docente  CD A 4 6 24 
3) Biblioteca  B B 3 6 18 
4) Laboratórios  L A 4 5 20 
5) Infra-estrutura Computacional 

 IC A 4 3 12 

6) Infra-estrutura Física e 
Mobiliária  IM A 4 3 12 

7) Plano de carreira e política de 
qualificação Docente  PC A 4 4 16 

8) Coordenador do Curso  CC A 4 6 24 
Soma dos Pontos   38 146 

 
 

a) Conceito – valores a serem atribuídos  A = 4,  B = 3,  C = 2,  D = 0. 

b) Média Final do Curso: 
pesosdossoma

ponderadosvaloresdossoma
MFC = = 

 
146: 38 = 3,84 

 
Critérios: 
 

A = MF entre 3,6 e 4,0 Possibilidade de concessão da autorização do 
reconhecimento ou da renovação de reconhecimento B = MF entre 2,6 e 3,5 

C = MF entre 1,6 e 2,5 
Possibilidade de concessão de autorização do 
reconhecimento ou da renovação de reconhecimento 
sujeita ao cumprimento de diligências 

D = MF entre 0 e 1,5 Conversão obrigatória em diligência 
 
 
Conceito Global: A X B  C  D  
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Observações: 
1) Critérios para conceito global, baseados nos conceitos dos itens da Avaliação (Projeto 

pedagógico, Corpo docente, Biblioteca, Laboratórios, Infra-estrutura Computacional, 
Infra-estrutura física e mobiliário, Plano de carreira e política de qualificação docente) 
a) Se o curso tiver um ou mais conceitos “C” e os demais conceitos forem A ou B o 

conceito final do curso será no máximo “B”. 
b) Se o curso tiver um ou mais conceitos “D”, independente dos demais conceitos, o 

máximo a ser obtido será conceito “B”. 
c) Se o curso tiver mais de 3 conceitos “B” e os demais conceitos “A”, o conceito final 

será no máximo “B”. 
d) Quando houver conceito global “D” obrigatoriamente o processo deverá ser baixado 

em diligência. 
Em qualquer hipótese, a avaliação da Comissão servirá de subsídio à decisão da Câmara de 
Ensino Superior/CEE, podendo o relator da matéria solicitar informações complementares 
para embasar o parecer que irá ao Plenário.  
 
 
10 - OUTROS DADOS 
 
10.1 - ESCRITURAÇÃO 
 
- LIVROS DE ATAS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

a)  As reuniões são realizadas regularmente nos termos regimentais? 
 

SIM X  NÃO  
b)  As atas estão devidamente lavradas e assinadas? 

 
SIM X  NÃO  

 
- LIVRO DE PONTO 
 

a)  A freqüência dos professores é registrada diariamente? 
 

SIM 
X 

 NÃO  

 
b)  Avaliação da freqüência é considerada satisfatória? 

 
SIM X  NÃO  

 
- DIÁRIOS DE CLASSE 
 

a)  O registro da freqüência assegura comprovação do cumprimento dos 75% exigidos. 
 

SIM 
X 

 NÃO  EM PARTE   

 
b)  Lançamentos dos conteúdos segundo o Plano de Ensino 

 
SIM X  NÃO  EM PARTE   

 
c)  Falhas acaso encontradas no preenchimento dos diários: 
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SIM   NÃO X EM PARTE   

 
- PASTAS INDIVIDUAIS DOS DISCENTES 
 
A documentação dos alunos está devidamente arquivada? 
 

SIM X  NÃO  
 
 
- LIVROS DE REGISTRO ACADÊMICO 
 
10.2 - EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PERMANENTES DE ACOMPANHAMENTO DE 

EGRESSOS 
 

SIM   NÃO X EM PARTE   
 
 
10.3 - CORPO DISCENTE 
 

 Participação de representantes dos alunos nos Órgãos Colegiados – Sim 
 A representação discente participa de reuniões de Congregação, Conselho Departamental e 
Departamentos - Sim 

 Funcionamento regular do DA - Sim 
 
10.4 REGIMENTO 
 
Faculdade de Direito de Passos 
Aprovado pelo Parecer CEE 460/2000, de 29.5.00 
 

 
11- ENTREVISTAS 

 
 

- Corpo Discente 
 
A reunião com representantes do corpo discente foi realizada às 20:30 h. do dia 
18.10.06, no auditório da Instituição, quando a Comissão teve oportunidade de 
conversar com os alunos sobre as condições de funcionamento do curso de Direito.  
Desse encontro, cabe destacar as seguintes observações por eles tecidas: 
- índice expressivo de aprovação de concluintes do curso em concursos e no exame 
da OAB; 
- disponibilidade dos docentes para atender os acadêmicos em suas dificuldades; 
- qualidade das atividades extracurriculares; 
- o acervo atende as necessidades do curso, dispensando a aquisição de livros pelos 
acadêmicos, para os trabalhos escolares; 
- a direção e coordenação estão sempre em contato com os alunos para saber de 
suas necessidades; 
- a Faculdade tem correspondido com as suas expectativas; 
- o nível de desempenho dos professores não deixa nada a desejar, em relação ao 
dos professores de outras instituições; 
- há muito companheirismo entre os alunos de todos os períodos do curso; 
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- o relacionamento dos discentes com os docentes vai além dos muros da Faculdade; 
- a biblioteca da FESP está aberta aos ex-alunos. 
 
- Corpo Docente 
Na reunião com o corpo docente, realizada no dia 18.10.06, às das 18:00 às 20:30 
horas, estiveram presentes 27 dos 33 de seus membros.  
 
Após as apresentações, o Presidente da comissão solicitou aos professores que 
falassem sobre o funcionamento do curso, em especial sobre a(s) disciplina(s) sob 
sua responsabilidade. Dos comentários feitos, cabe ressaltar os seguintes aspectos: 
- dificuldades de aprendizagem dos alunos que ingressam no curso, vez que muitos 
não têm o hábito da leitura. 
- índice elevado de colocação dos egressos do curso no mercado de trabalho; 
- incentivo da FESP na qualificação dos docentes em cursos de pós-graduação; 
- crescimento dos acadêmicos, que, ao final do curso, apresentam expressivo 
desenvolvimento intelectual, o que possibilita sua boa atuação no mercado de 
trabalho; 
- importância do Escritório de Prática Jurídica na formação do futuro profissional; 
- existência de bom relacionamento entre o corpo docente e deste com a Direção da 
Faculdade; 
- elevação do nome da Instituição devido à qualidade dos cursos ministrados; 
- sugestão da manutenção da política de enriquecimento do acervo bibliográfico, 
reservando, pelo menos, 1% da receita do curso para esse fim; 
 
A comissão comentou com o grupo aspectos do projeto pedagógico, referentes à 
alteração da carga horária e inclusão e exclusão de disciplinas, na reformulação em 
andamento. 

 
 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO 
 
Da visita às instalações físicas da Instituição (salas de aula, biblioteca, Núcleo de Prática 
Jurídica, laboratórios, secretaria, etc.), entrevista com alunos e professores, exame da 
documentação exigida para a renovação do reconhecimento do Curso de Direito - 
Bacharelado, a Comissão ressalta os seguintes pontos positivos: 

- o corpo docente conta com cerca de 54,5% de seus membros com pós-
graduação stricto sensu, todos comprometidos com a boa qualidade do curso; 

- observa-se alto índice de satisfação dos alunos e docentes com o curso e sua 
projeção no cenário local e regional; 

- o investimento no desenvolvimento de atividades de extensão e iniciação à 
pesquisa contribui para a qualidade do ensino ministrado; 

- o acervo bibliográfico atende às necessidades básicas do curso; 
- Projeto Pedagógico do curso em preço está organizado segundo as exigências 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, expressas na Resolução CNE nº 09, de 
29 de setembro de 2004; 

- a organização curricular contempla conteúdos e atividades em obediência aos 
eixos de formação fundamental, profissional e prática; 

- os trabalhos de conclusão de curso são apresentados perante bancas 
especialmente compostas para esse fim e estão, devidamente, arquivados; 

- o Núcleo de Prática Jurídica destaca-se pela qualidade e dedicação não só dos 
professores, dos alunos e dos funcionários envolvidos na atividade. Trata-se de 
senão o melhor, um dos melhores núcleos de prática jurídica que esta comissão 
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já teve a oportunidade de conhecer, sendo que com certeza deveria ele servir 
de parâmetro para as outras instituições de ensino. Ressalta-se, ainda, o 
excelente trabalho de interdisciplinaridade que ocorre no núcleo de prática 
jurídica, com o envolvimento dos alunos do curso de estudos sociais que 
também lá desenvolvem suas atividades. 

 
A comissão, ainda, quer ressaltar que a instituição faz um excelente trabalho de 
integração com a comunidade da região, realizando trabalhos de cunho social.  
 
Por fim gostaríamos de elogiar o trabalho de restauração de livros raros 
desenvolvido pela biblioteca da instituição.  
 

13 CONCLUSÃO  
 
À vista do exposto e do conceito obtido, esta Comissão submete à consideração da Câmara 
de Educação Superior o presente relatório, como subsídio a seu pronunciamento, quanto à 
renovação do reconhecimento do curso de Direito - Bacharelado, ministrado pela Faculdade 
de Direito de Passos, mantida pela Fundação de Ensino Superior de Passos/UEMG, com 
sede na cidade de Passos/MG. 

 
Passos, outubro de 2006. 

 
 
 

 
Leandro Raphael Alves Nascimento  

 
 
 

Joel Gomes Moreira Filho 
 
 
 

Lúcia Maria de Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 

 

ANEXO I - RELATÓRIOS ANUAIS DAS ATIVIDADES DO NPJ E 
ESCRITÓRIO ESCOLA (2010 A 2012) 

 
 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - 2010 
(NPJ - Escritório Escola Jurídico Social e Juizado de Conciliação) 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO - ESCRITÓRIO ESCOLA JURÍDICO SOCIAL: 2010 
              quantidade 
        Alimentos    4
         Separação litigiosa/ Divórcio 9
         Interdição    1
         Anu. de ato jurídico   1
         Cancelamento de registro 1
      CÍVEL  Alvará    1
         Inventário    1
         Ordinária    1
         Obrigação de fazer   1
         Guarda    1
         Consultas    648
               

      JUIZADO          

  
I - Escritório 
Escola DE CONCILIAÇÃO  Conciliação   138

                
              
      PREVIDENCIÁRIO Consultas    158
                
      SERVIÇO SOCIAL Atendimentos   806
                
         Separação judicial   5
         Divórcio    10
         Divórcio    2
     CÍVEL  Alimentos e guarda   28
        Alvará Judicial   6
        Paternidade   3
        Usucapião    5
  II - Assistência    Sep./Div. consensual   7
  Sócio-Jurídica    Inventário    1
        Inventário    1
        Reintegração de posse   1
        Cobrança    3
        Declaratória de negativa 1
        Dis. União Estável   1
        Adoção    2
        Consultas    128
              
              
      PENAL  Defesas criminais - proc. Ordinário 43
         Outras Defesas   2
         Consultas    134

 

Os atendimentos realizados representaram para a Filantropia até o mês de novembro de 2010 a 
quantia de R$ R$ 664.305,88 (seiscentos e sessenta e quatro mil e trezentos e cinco reais e oitenta e 
oito reais), conforme valores estabelecidos na Tabela da Ordem dos Advogados e tabela do 
Conselho Regional de Serviço Social. 26 de novembro de 2010. 
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PLANILHA DE VALORES DESENVOLVIDOS PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÓCIO-JURÍDICA ANO 2011 
A

SS
IS

TÊ
N

C
IA

 S
Ó

C
IO

-J
U

R
ÍD

IC
A

 

    QTDE VALOR TOTAIS TOTAL 
GERAL 

           

CÍVEL 

Alimentos 19 1.000,00 19.000,00   
Alimentos 1 2.000,00 2.000,00   
Guarda e alvará 8 1.000,00 8.000,00   
Ordinária 1 1.000,00 1.000,00   
Arrolamento e usucapião 4 2.000,00 8.000,00   
Consultas 915 150,00 137.250,00   
Cont. Inventário 1 1.000,00 1.000,00   
Danos Morais 1 2.000,00 2.000,00   
Divórcio 13 2.000,00 26.000,00   
Divórcio Consensual 8 1.000,00 8.000,00   
Divórcio Litigioso 9 2.000,00 18.000,00   
Guarda 1 1.600,00 1.600,00   
Inventário 1 1.000,00 1.000,00   
Inventário 8 2.000,00 16.000,00   
Mandado de Segurança 1 2.000,00 2.000,00   
Ordinária 4 2.000,00 8.000,00   
Reconhecimento 
Paternidade 2 2.000,00 4.000,00   
Retificação de documento 1 1.000,00 1.000,00   
Retificação de nome 1 1.000,00 1.000,00   
Usucapião e Adjudicação 2 2.000,00 4.000,00 268.850,00

          
JUIZADO DE 

CONCILIAÇÃO Conciliações 156 1.500,00 234.000,00 234.000,00
          

PENAL 

Consultas 77 150,00 11.550,00   
Defesas criminais 27 2.500,00 67.500,00   
Execução penal 1 1.400,00 1.400,00   
Queixa Crime 1 1.500,00 1.500,00   
Transação penal/liberdade 
provisória 2 1.400,00 2.800,00 84.750,00

          

PREVIDÊNCIÁRIO 

Consultas 100 150,00 15.000,00   
Consultas 97 160,00 15.520,00   
Postulação INSS 7 800,00 5.600,00   
Postulação Justiça 
Federal 2 1.500,00 3.000,00 39.120,00

          
SERVIÇO SOCIAL Atendimentos 550 91,45 50.297,50 50.297,50

           
TOTAL ANO 2011 DAS ASSISTÊNCIAS SÓCIO-JURÍDICA ====> 677.017,50

            
Os valores atribuídos a cada procedimento são baseados na Tabela da Ordem dos 

Advogados (OAB) e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). 
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RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - 2012 
(NPJ - Escritório Escola Jurídico Social e Juizado de Conciliação) 

 

 

 

113 AÇÕES CÍVEIS 

693 CONSULTAS CÍVEIS 

155  ACORDOS NO JUIZADO DE CONCILIAÇÃO 

29  DEFESAS CRIMINAIS 

144  CONSULTAS CRIMINAIS 

223 CONSULTAS EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

8 POSTULAÇÕES NO INSS 

8  POSTULAÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL 

811  ATENDIMENTOS FEITOS PELO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

Os atendimentos realizados representaram para a Filantropia até o mês de 
novembro de 2012 a quantia de R$ 784.179,65 (setecentos e oitenta e quatro mil, 
cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme valores 
estabelecidos na Tabela da Ordem dos Advogados e tabela do Conselho Regional 
de Serviço Social. Dezembro de 2012. 
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ANEXO J - PORTARIA TJMG Nº 2.955, DE 26 DE MAIO DE 2009 
 
 
 

PORTARIA TJMG Nº 2.955, DE 26 DE MAIO DE 2009.   
 
 
Autoriza a instalação e funcionamento do Juizado de 
Conciliação da Comarca de Passos.  

 
 
O Desembargador Jarbas Ladeira, na qualidade de Terceiro Vice-Presidente, 

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, incisos IV e V, da Resolução nº 
460, de 01 de março de 2005, da Corte Superior do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais,  

 
Resolve: 
 
Autorizar a instalação e funcionamento do Juizado de Conciliação da 

Comarca de Passos, em funcionamento na Fundação de Ensino Superior de 
Passos, localizada na Avenida Juca Stockler, nº 1.130, Bairro Belo Horizonte, 
Passos/MG.  

 
Designar Alisson Thales Moura Martins, Camilla Silva Machado, Evana Barros 

Pereira Souza, Gilberto Donizete Ribeiro, Idiene Aparecida Vitor Proença Pádua, 
Lena Mendes Bortolazzi, Liliane Cristina de Oliveira Hespanhol, Maysa Andrade 
Lemos Silveira, Sandra Eliane da Silva e o juiz Dr. Carlos Frederico Braga, para a 
função de Conciliadores-Orientadores do Juizado de Conciliação da Comarca de 
Passos, em funcionamento na Fundação de Ensino Superior de Passos, localizada 
na Avenida Juca Stockler, nº 1.130, Bairro Belo Horizonte, Passos/MG. 

 
Publique-se. Cumpra-se.  
 
Belo Horizonte, 26/05/2009. 
 

 
 
 

Desembargador Jarbas Ladeira 
Terceiro Vice-Presidente 
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ANEXO K - RESOLUÇÃO Nº 460/2005 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 460/2005  
 

Revoga a Resolução nº 400/2002 e passa a dispor sobre os 
Juizados de Conciliação do Estado de Minas Gerais  

 
A CORTE SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22, inciso III, da Lei 
Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001,  
 

CONSIDERANDO a conveniência de se modificar, em parte, a regulamentação 
dos juizados de conciliação;  
 

CONSIDERANDO, assim, a necessidade de introduzir alterações na Resolução 
nº 400/2002; 
  

CONSIDERANDO, finalmente, o que constou do Processo nº 347, reapreciado 
pela Comissão de Organização e Divisão Judiciárias em Sessão de 15 de fevereiro de 
2005, e atendendo ao que ficou decidido pela própria Corte Superior em Sessão de 23 
de fevereiro de 2005,  
 

RESOLVE baixar a seguinte Resolução:  
 

Título I  
Da Organização dos Juizados de Conciliação  

Capítulo I 
Disposições Gerais  

 
Art. 1º - Os Juizados de Conciliação, regulamentados pela Resolução nº 

400/2002, de 20 de setembro de 2002, passam a reger-se pelo disposto nesta 
Resolução;  
 

Art. 2º - Compete aos Juizados de Conciliação promover a conciliação entre as 
partes, maiores de dezoito anos e capazes, que o procurarem, buscando a melhor 
solução possível para a composição, mediante acordo, de seus interesses em conflito, 
gratuitamente.  
 

§ 1º - Compete ainda aos Juizados orientar quaisquer pessoas que o procurarem, 
quanto a questões de seu interesse.  

 
§ 2º - Os Juizados funcionarão nas sedes dos Municípios, em Distritos, bairros ou 

onde se fizer necessário, podendo inclusive haver Juizados itinerantes.  
 
Art. 3º - São órgãos dos Juizados de Conciliação  
I - o Coordenador-Geral;  
II - os Conciliadores-Orientadores;  
III - os Conciliadores.  
Parágrafo único - Junto ao Coordenador-Geral existirá a Secretaria-Geral e, junto 

a cada Juizado, a respectiva Secretaria. 
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Capítulo II  
Do Coordenador-Geral  

 
Art. 4º - O Presidente do Tribunal de Justiça designará desembargador para ser 

o Coordenador-Geral dos Juizados de Conciliação do Estado.  
 
Art. 5º - Compete ao Coordenador-Geral  
I - orientar as atividades dos Juizados e supervisionar sua atuação, expedindo 

instruções para seu melhor funcionamento;  
II - apreciar proposta de instalação, extinção e reativação de Juizado, e 

determinar a suspensão temporária de suas atividades;  
III - aprovar modelos de formulários padronizados para uso dos Juizados;  
IV - determinar, mediante Portaria, a instalação, a suspensão de atividades, a 

extinção e a reativação de Juizado;  
V - designar e dispensar, mediante Portaria, Conciliador-Orientador, Conciliador e 

Secretário de Juizado;  
VI - conceder entrevistas e prestar informações à imprensa, em caráter oficial, 

acerca de assuntos atinentes aos Juizados, e autorizar outra pessoa a fazê-lo. 
 

Capítulo III  
Dos Conciliadores-Orientadores e dos Conciliadores  

Seção I  
Da Seleção  

 
Art. 6º - Os Conciliadores-Orientadores serão escolhidos entre Magistrados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos, em atividade ou aposentados, 
bem como entre outras pessoas de reputação ilibada e reconhecida respeitabilidade, 
que reúnam condições pessoais de dedicação e aptidão para o trabalho de natureza 
conciliatória, sempre com a assinatura do termo de adesão ao trabalho voluntário.  

§ 1º - Poderá haver mais de um Conciliador-Orientador no mesmo Juizado, 
hipótese em que servirão eles mediante revezamento.  

§ 2º - As autoridades locais poderão indicar interessados em servir como 
Conciliador-Orientador, para apreciação e decisão do Coordenador-Geral, nos termos 
do art. 5º, inciso V, desta Resolução;  

§ 3º - Os conciliadores serão escolhidos dentre as pessoas que tenham aptidão 
para o trabalho de natureza conciliatória, após apreciação e decisão do Coordenador-
Geral, ou do Conciliador-Oritentador nos termos do parágrafo único do art. 7º desta 
Resolução, sempre com assinatura do termo de adesão ao trabalho voluntário. 

 
Seção II  

Das Atribuições  
 

Art. 7º - Compete ao Conciliador-Orientador:  
I - supervisionar o funcionamento do Juizado;  
II - designar e dispensar os servidores da Secretaria do Juizado;  
III - dirigir as sessões do Juizado;  
IV - intervir na conciliação, se necessário.  
Parágrafo único - O Conciliador-Orientador também poderá designar 

Conciliadores e secretários, ad referendum do Coordenador-Geral, fazendo-lhe imediata 
comunicação da designação.  
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Art. 8º - Compete ao Conciliador empregar seus bons ofícios, ouvindo as partes 
e aconselhando-as quanto à melhor solução possível para a composição de seus 
interesses, mediante acordo. 

 
Seção III  

Da Dispensa 
 

Art. 9º - O Conciliador-Orientador será dispensado quando não houver 
conveniência funcional de que continue prestando serviços naquele Juizado, ou a seu 
pedido.  

 
Art. 10 - O Conciliador será dispensado quando:  
I - faltar injustificadamente a três sessões consecutivas ou seis alternadas, no 

ano;  
II - praticar qualquer ato contrário aos objetivos do Juizado;  
III - utilizar o Juizado como forma para angariar clientela;  
IV - não houver conveniência funcional para que continue prestando seus 

serviços naquele Juizado;  
V - houver de sua parte pedido neste sentido.  
 
Art. 11 - O Conciliador-Orientador poderá ser dispensado dessa função, 

continuando a prestar serviços, no mesmo Juizado, como Conciliador.  
 
Art. 12 - Os conciliadores e secretários designados por Conciliador-Orientador 

(art. 7º, parágrafo único), poderão ser por ele dispensados, com imediata comunicação 
do ato ao Coordenador-Geral.  

 
Art. 13 - A dispensa, que será processada nos termos do art. 5º, inciso V, desta 

Resolução, não constituirá, para qualquer fim, nota desabonadora do dispensado. 
 

Capítulo IV  
Das Secretarias e dos Servidores  

Seção I  
Dos Servidores  

 
Art. 14 - Os Servidores integrantes da Secretaria-Geral serão designados e 

dispensados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, por indicação do Coordenador-
Geral.  
 

Art. 15 - Os Servidores integrantes da Secretaria de cada Juizado serão 
designados e dispensados pelo Coordenador-Geral ou pelo respectivo Conciliador-
Orientador, mediante Portaria.  

Seção II  
Da Secretaria-Geral 

 
Art. 16 - Compete à Secretaria-Geral, sob a orientação e direção do 

Coordenador-Geral:  
I - assessorar o Coordenador-Geral e exercer as atividades de apoio 

administrativo necessários à sua atuação;  
II - receber e expedir correspondência;  
III - levar ao conhecimento do Coordenador-Geral as comunicações dos 

Conciliadores-Orientadores;  
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IV - cuidar da guarda e conservação de documentos;  
V - expedir os modelos de formulários e impressos aprovados pelo  

Coordenador-Geral;  
VI - providenciar a publicação, no “Diário do Judiciário” e na imprensa em geral, 

de matérias referentes aos Juizados.  
 

Seção III  
Da Secretaria do Juizado  

 
Art. 17 - Compete à Secretaria de cada Juizado, sob a orientação e direção do 

Conciliador-Orientador:  
I - atender os reclamantes e, quando for o caso, redigir o Termo de Reclamação 

e Carta Convite ao reclamado;  
II - registrar o movimento diário de reclamações ajuizadas, de conciliações 

obtidas, de comparecimentos e ausências das partes;  
III - organizar e manter o arquivo das reclamações;  
IV - organizar as pautas das sessões do Juizado;  
V - providenciar a confecção de formulários, conforme os modelos padronizados 

determinados pelo Coordenador-Geral;  
VI - registrar a freqüência dos conciliadores;  
VII - providenciar a publicação, na imprensa local, das matérias de interesse do 

Juizado;  
VIII - enviar à Secretaria-Geral, trimestralmente, o quadro-resumo de 

funcionamento do Juizado, utilizando o impresso próprio.  
Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar mais de um Juizado, poderá 

haver uma secretaria coordenadora dos seus trabalhos. 
 

Título II  
Da Instalação, da Suspensão das Atividades e da Extinção dos Juizados  

Capítulo I  
Da Instalação  

 
Art. 18 - O Juizado de Conciliação será instalado, por ato do Coordenador-Geral, 

expedido:  
I - de ofício;  
II - por solicitação de Magistrado, Promotor de Justiça ou outra autoridade local 

ou de instituição civil ou religiosa.  
Parágrafo único - A instalação do Juizado será autorizada pelo Coordenador-

Geral, mediante Portaria, e será presidida por ele ou por Conciliador-Orientador que 
designar, ocorrendo, sempre que possível, nas dependências onde o Juizado 
funcionará. 

 
Capítulo II  

Da Suspensão das Atividades 
 

Art. 19 - As atividades do Juizado poderão ser suspensas temporariamente por 
motivo relevante a juízo do Coordenador-Geral, mediante Portaria.  

 
Art. 20 - Vencido o prazo estabelecido para a suspensão, ou cessando o seu 

motivo, o Juizado reiniciará suas atividades, independentemente de qualquer 
formalidade, salvo determinação em contrário do Coordenador-Geral.  
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Capítulo III  
Da Extinção  

 
Art. 21 - O Juizado será extinto:  
I - quando não mais houver interesse da comunidade no seu regular 

funcionamento;  
II - quando não houver condições para recrutamento de Conciliadores;  
III - quando for conveniente a extinção, a critério do Coordenador-Geral.  
 
Art. 22 - A extinção do Juizado será efetivada mediante Portaria expedida pelo 

Coordenador-Geral.  
 
Art. 23 - Cessado o motivo da extinção, poderá o Juizado ser reativado, 

obedecendo-se, para sua reinstalação, o disposto no art. 19 desta Resolução. 
 

Título III  
Dos Procedimentos  

Capítulo I  
Da Reclamação 

 
Art. 24 - A reclamação será reduzida a termo na Secretaria do Juizado, em 

tantas vias quantas forem os reclamados, mais uma.  
§ 1º - A Secretaria encaminhará uma via para a sessão de conciliação e 

entregará ao reclamante as demais vias, uma para cada reclamado.  
§ 2º - Compete ao reclamante providenciar a entrega da reclamação ao 

reclamado, por si ou por intermédio de outra pessoa, podendo também, caso queira, 
utilizar a via postal.  

 
Art. 25 - No termo da reclamação constarão a data, a hora e o local da sessão, a 

identificação completa do reclamante, a identificação possível do reclamado, a síntese 
da reclamação e a informação de que o procedimento do Juizado é gratuito. 

 
Capítulo II  
Da Sessão 

  
Art. 26 - Presentes as partes, a sessão será aberta pelo Conciliador, o qual dará 

oportunidade para que exponham suas razões, ouvindo-as atentamente e diligenciando 
para que se obtenha a conciliação, como previsto no art. 8º desta Resolução.  

§ 1º - Conseguida a conciliação, o Conciliador lavrará termo de acordo 
circunstanciado, que será visado por ele e assinado pelas partes e por 2 (duas) 
testemunhas.  

§ 2º - Não havendo acordo, as partes serão orientadas sobre providências e 
medidas que poderão tomar.  

§ 3º - Não comparecendo uma das partes, a reclamação será arquivada ou 
designada outra sessão.  

 
Art. 27 - As partes serão orientadas quanto às conseqüências do 

descumprimento do acordo, inclusive no tocante à possibilidade de utilização do mesmo 
em ação judicial.  

 
Título IV  

Disposições Gerais  
Art. 28 - O Trabalho prestado aos Juizados e suas Secretarias será gratuito e 

considerado munus público, sem vínculo empregatício com o Estado, de acordo com a 
Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.  
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Art. 29 - A efetiva prestação de serviço ao Juizado poderá ser considerada como 
título em concursos públicos realizados pelo Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais.  
 

Art. 30 - Poderão constar, por indicação do Coordenador-Geral, anotação de 
mérito na ficha funcional de magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Minas Gerais que se destacarem pela sua atuação nos Juizados de Conciliação;  
 

Art. 31 - As instituições interessadas em estabelecer parcerias com o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando instalação e funcionamento do Juizado, 
fornecerão a ele auxiliares, material e instalações necessárias.  

 
Art. 32 - Os termos de convênio referentes às parcerias do artigo anterior serão 

assinados pelo Coordenador-Geral ou por magistrado da respectiva comarca, mediante 
delegação.  

 
Art. 33 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador-Geral.  
 
Art. 34 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução 

nº 400/2002, de 17 de setembro de 2002.  
 
 PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.  
 
 Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2005.  
 
 
 Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins  
 Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


