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RESUMO 
 

 
 

Este trabalho teve como objetivo compreender o papel das atividades complementares no 
ensino jurídico e seus reflexos em comunidades, ou seja, um estudo com faculdades de Direito 
tem se encontrado com a sociedade em âmbito regional e local. O referencial teórico trata de 
formações jurídicas e as transformações das diretrizes curriculares do curso de Direito; como 
as atividades complementares surgiram, quais os efeitos e sua eficácia na sociedade atual. 
Preocupou-se em pesquisar os reflexos das atividades complementares no plano da cidadania, 
no papel das atividades complementares no sentido de transformar a sociedade e as 
comunidades. Nele, são apresentados dados sobre as atividades complementares nas faculdades 
de Direito, observando-se seus efeitos na sociedade. Esses dados foram colhidos nas seguintes 
IES: Fafram – Faculdade Dr. Francisco Maeda (Ituverava-SP), Faculdade Barretos (Barretos- 
SP), Unifeb – Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Barretos-SP), Facesb 
– Faculdade de Ciências Empresariais de São Joaquim da Barra (S. Joaquim da Barra-SP), 
Unifeg – Centro da Fundação Educacional Guaxupé (Guaxupé-MG) e Faculdade Libertas (São 
Sebastião do Paraiso-MG. 

 
 

Palavras-chave: Curso de Direito. Atividades Complementares. Desenvolvimento Regional e 
Social. 



ABSTRACT 
 

 
This study aimed to understand the role of complementary activities in legal education and its 
reflexes in communities, that is, a study with law college has met with society at regional and 
local level. The theoretical reference deals with legal formations and the transformations of the 
curricular directives of the Law course; how complementary activities have emerged, what 
effects and their effectiveness in today's society. It was worried to investigate the reflexes of 
the complementary activities in the plane of citizenship, in the role of the complementary 
activities in the sense of transforming the society and the communities. In it, data on 
complementary activities are presented in the Faculties of Law courses, observing its effects in 
society. These data were collected in the following IES: Fafram - Francisco Maeda Faculty 
(Ituverava-SP), Barretos College (Barretos-SP), Unifeb - Barretos Educational Foundation 
University Center (Barretos-SP), Facesb - Faculty of Business Sciences of São Joaquim da 
Barra (São Joaquim da Barra-SP), Unifeg - Guaxupé Educational Foundation Center (Guaxupé- 
MG), College Libertas (São Sebastian do Paradise-MG) 

 

Keywords: Law Course. Complementary activities. Regional and Social Development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os cursos de Direito, com seus aprimoramentos no decorrer dos anos, e as 

evoluções em seus projetos pedagógicos, consequentemente apresentam constantes 

transformações em seus planos de ensino. 

O Art. 2°, da LDB, narra que a organização do Curso de Graduação em Direito, 

observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, se expressa através de 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. 

De acordo também com o artigo 6° da Constituição Federal, são direitos sociais 

a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 

Deste modo, os cursos jurídicos começaram a se engajar junto da sociedade 

através das atividades complementares, que foram se aprimorando no decorrer das mudanças 

das portarias e dos projetos pedagógicos dos cursos de Direito. 

Sendo assim, no presente trabalho buscamos investigar as atividades 

complementares no curso de Direito e seus reflexos nas comunidades, e, principalmente, a sua 

eficácia no desenvolvimento da cidadania. Nos cursos de Direito é de extrema necessidade 

adequar-se à dinâmica de uma sociedade em constante transformação. 

Mediante um estudo empírico, buscou-se analisar as legislações educacionais do 

Ministério da Educação, decorrentes dos cursos jurídicos, a evolução jurídica e a parte histórica 

das diretrizes curriculares nos cursos jurídicos brasileiros, notadamente no que se refere às 

atividades complementares, que, evoluídas, tornaram-se mais valorizadas, desde o surgimento 

das diretrizes e dos cursos de Direito. 

As atividades complementares dos cursos de Direito geraram questões 

primordiais durante a investigação, ao se levantarem questionamentos sobre as diretrizes, tais 

como: As atividades complementares relacionam-se, efetivamente, à cidadania e à sociedade? 

As atividades complementares obedecem aos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pelas 

instituições pesquisadas? 
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O presente trabalho tem como objetivo geral a identificação das atividades 

complementares praticadas no ensino jurídico, e suas repercussões sociais; buscou-se a opinião 

de dirigentes de Instituições de Ensino Superior responsáveis pela realização de atividades 

complementares nas faculdades. Posteriormente, desenvolveu-se a análise sobre as atividades 

desenvolvidas. 

Além das instituições de ensino superior pesquisadas, buscou-se, também, 

coletar dados mediante pesquisa bibliográfica e documental para conceber quais seriam os 

pensamentos dos educadores do Direito, bem como das próprias IES, mediante a análise de seus 

projetos pedagógicos e das regulamentações que são publicadas em cada faculdade visando 

indicar sob qual forma deverá, o discente, praticar as atividades complementares. 

Optou-se por pesquisar IES que não são universidades, apenas faculdades, pelo 

motivo de que as faculdades possuem planos e projetos pedagógicos diferentes das 

universidades e, por isto, o interesse em pesquisar apenas as faculdades. Pois estas faculdades 

possuem também semelhanças em seus projetos pedagógicos e, pois, isto o interesse em 

pesquisar como são e como funcionam. 

Os objetivos específicos nortearam-se a partir de reflexões sobre a relevância 

que podem ter as atividades complementares nos cursos jurídicos, se forem contextualizadas 

para o cotidiano da sociedade e se prestarem a inserir as pessoas em temas que dizem respeito 

aos seus direitos, com esclarecimentos, orientações e soluções. Buscou-se, então, o 

aprofundamento do estudo em literatura inerente ao tema, como forma de ampliar 

conhecimento sobre as atividades complementares e seus reflexos nas comunidades e na 

sociedade, em âmbitos regional e local. 

Assim, no capítulo 2, procurou-se explanar sobre a formação jurídica no Brasil, 

abordando-se, particularmente, Direito e sociedade e Direito e mudança social. 

No capítulo 3 foi feita a abordagem sobre as diretrizes do curso de Direito, e 

levantou-se um histórico sobre quando surgiram as diretrizes do curso de Direito e suas 

evoluções com o passar dos anos. 

O capítulo 4 trata das atividades complementares como instrumento de 

responsabilidade social. Elas estão previstas nas novas diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação em Direito, e podem ser consideradas como uma inovação aos projetos dos cursos 

jurídicos, visto que enriquecem e complementam os perfis dos estudantes. Avaliam as 

habilidades do aluno, seu conhecimento e sua competência, inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, o que inclui a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 
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opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e 

com as ações junto à comunidade. 

No capítulo 5 é apresentada a pesquisa realizada por meio de entrevistas, com 

perguntas destinadas a coletar dados e opiniões dos coordenadores do curso de Direito ou 

representantes das atividades complementares de cada faculdade, com posterior diagnóstico de 

como andam as atividades complementares nas IES pesquisadas e seus reflexos na sociedade. 

Para tanto, foram feitas análises de conteúdo, como técnica para estudo, a partir do depoimento 

dos coordenadores. As cidades que envolveram a pesquisa foram Ituverava-SP, São Joaquim 

da Barra-SP, Barretos-SP, São Sebastião do Paraíso-MG e Guaxupé-MG, todas faculdades de 

Direito. A pesquisa de campo é de caráter qualitativo e empírico, com entrevistas e pesquisa 

documental sobre os projetos pedagógicos das instituições. 
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2 CIDADANIA E A FORMAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL 
 
 

Segundo Boaventura (1997, p. 27), “nas faculdades de Direito esse processo 

surgiu dentro do movimento que procurava integrar a extensão comunitária com a reivindicação 

de responsabilidade social para as universidades, com nuances diversas e intencionalidade”. 

Machado (2009) reflete que o ensino formal do Direito no Brasil se faz no âmbito 

das universidades; nessas instituições os indivíduos buscarão se habilitar formalmente para o 

exercício da profissão jurídica, para a qual se exige o diploma de curso superior oficial ou 

reconhecido. Discorre que, “para uma adequada compreensão acerca da formação dos juristas, 

será indispensável um exame prévio sobre a natureza, as condições e os objetivos desses 

espaços universitários onde o ensino jurídico é elaborado e transmitido aos bacharéis em 

Direito”. Narra o autor que a instalação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1827, deu-se como 

parte das exigências culturais e ideológicas de formação do Estado Nacional, após a 

Proclamação da República. Consequentemente, iniciou-se a formação jurídica no Brasil. 

Com isso, segundo o autor (2009, p. 85), os novos bacharéis, oriundos das 

classes dominantes (latifúndios e comércio) não mais precisariam transpor o oceano para 

frequentar as universidades da Europa, em Roma, Bolonha, Paris, Montpellier e a tão almejada 

Universidade de Coimbra. Passaram a se formar em território brasileiro, estabelecendo como 

alvo os postos de comando na estrutura burocrático-administrativa e jurídico-política do Estado. 

Surgiria daí uma elite intelectual genuinamente brasileira capaz de guiar a nação, jurídica e 

politicamente. 

Conforme relata Adorno (1988), as escolas de Direito foram realmente criadas 

para atender às necessidades da burocracia de um Estado nacional em emergência. Por isso, o 

ensino jurídico privilegiava a formação política, e não a exclusivamente jurídica. Narra o autor 

(1988) que, em São Paulo, os bacharéis foram recrutados para importantes cargos do Estado, 

com suas carreiras profissionais se expandindo pelas diversas instâncias do legislativo e do 

executivo – como senadores, deputados, presidentes de conselho e presidentes de província, 

diplomatas etc. – e, em menor escala, pela magistratura e pelo magistério. 

É notório que, atualmente, o ensino jurídico no sistema universitário, entre 

faculdades públicas e privadas, é pautado na perspectiva de que o ensino ético-político, de grau 

superior, possibilita ao estudante de Direito almejar carreiras vistosas, e lhe confere a esperança 

de vislumbrar cargos significativos no mercado de trabalho. 
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Machado (2009) delineia uma ideia de universidade e levanta alguns de seus 

principais problemas, para se compreenderem os reflexos do modelo assumido e os rumos que 

essa instituição multissecular poderá tomar, especificamente sobre o ensino do direito. 

Quanto ao papel da universidade, discorre sobre a busca de respostas para 

perguntas inerentes ao ensino do Direito nas faculdades, e que envolvem temas como: 

pedagogia, didática; de como a conjuntura influencia no ensino do Direito; tipo de formação 

que o ambiente universitário propicia ao bacharelando; se o ensino do Direito na universidade 

é realmente um ensino superior. 

Afirma o autor que as respostas para tais indagações serão decorrência de um 

exame acerca do papel e dos objetivos propostos para a universidade atual, bem como, também 

sobre os seus problemas e seu futuro. 

Classifica a universidade brasileira como “uma instituição recentíssima”, se 

comparada com as universidades multisseculares da Europa, que datam do século 12, e mesmo 

com algumas da América Latina, como são os casos, por exemplo, da universidade de Lima 

(1551), do México (1553) e de Córdoba (1613). 

Ainda conforme o autor, desde o início do século 19 o Brasil já contava com 

algumas faculdades isoladas de ensino superior, como as faculdades de medicina da Bahia e de 

engenharia no Rio de janeiro, às quais se juntaram as duas academias de direito criadas 

posteriormente, em 1827, nas cidades de Olinda e São Paulo. Narra que uma reforma no início 

do século 20 instituiu o “ensino livre”, criaram-se inúmeras instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, porém todas funcionando isoladamente. O primeiro ato concreto de reunir 

essas instituições numa só universidade foi a partir da criação da USP (Universidade de São 

Paulo), em 1934. À Faculdade de Filosofia Ciências e Letras foi delegada a função de organizar 

a interdisciplinaridade do saber no âmbito do campus universitário e, sobretudo, “a função de 

romper com o antigo isolamento das faculdades existentes no país, consolidando o ideal de 

busca do conhecimento universal, interdisciplinar, humanístico e genuinamente científico” 

(MACHADO, 2009, p. 68). 

Os levantamentos históricos desse autor atestam que na universidade de 

Bolonha, desde o século 13, o ensino do Direito já era praticado com todas as honras de um 

ensino superior. Direito e medicina, a partir daquele século, já se impunham como ensino 

superior na maioria das universidades da Europa. 

Para Machado (2009), a autoridade do Direito Romano e do Direito Canônico 

sempre caracterizou o ensino jurídico, por séculos a fio, conferindo-lhe uma aura quase mítica, 

de ensino sagrado, vinculado à manutenção da ordem e do poder, com uma dimensão ética 
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muito enfática e capaz de habilitar ao exercício de importantes e belas carreiras. Reafirma que 

jamais se cogitou reduzir o ensino oficial do Direito a uma dimensão secundária, como curso 

técnico de segundo grau; que o ensino jurídico sempre desfrutou do status de conhecimento 

realmente superior e científico, o que sugere nível universitário. 

Descreve o autor que, no Brasil, os cursos jurídicos foram criados por meio da 

carta de lei promulgada por D. Pedro I, em 11 de agosto de 1827, e efetivamente instalados em 

1828; um no Convento de São Francisco em São Paulo, o outro, no Mosteiro de São Bento em 

Olinda. Em 1825, porém, já havia sido criado um curso jurídico, a título provisório, para 

funcionar no Rio de Janeiro, mas que nunca chegou a ser instalado. 

Conforme reflete Machado (2009), se, até hoje, o ensino jurídico se realiza no 

âmbito do sistema universitário, desfrutando ainda daquela antiga dignidade de ensino, pautada 

no componente ético-político, que proporciona ao bacharel a perspectiva de carreiras atraentes 

e postos relevantes na burocracia estatal, pode-se considerá-lo um campo do saber universitário 

que ainda mantém a aura de autoridade e de vinculação ao poder que lhe conferia o culto ao 

Direito Romano e Canônico. 

Mas, considera que o ensino superior não se resume ao argumento de autoridade 

nem deve se vincular à ideia de poder; deve ser visto como um ensino científico e tecnológico, 

com certo grau de excelência, mas também um ensino crítico, humanístico, interdisciplinar. 

Portanto, de alta cultura, capaz de formar profissionais, pesquisadores e mestres detentores de 

um conhecimento que possa se colocar para além do conhecimento meramente técnico, com 

capacidade de realizar generalizações que só uma cultura científica, geral e enciclopédica é 

capaz de proporcionar. 

Ainda de acordo com Machado, o ensino superior possibilita, além das 

habilidades e do desenvolvimento das técnicas profissionais, “o pensamento crítico, criativo e 

contextualizam-te, acerca da própria técnica e do conhecimento científico em geral, 

examinando- lhes a eficácia e os efeitos, bem como os usos políticos, sociais e econômicos que 

se possa fazer deles – da técnica e do saber científico” (MACHADO, 2009, p. 86 ). 

Segundo a Lei n° 9.394/96 (LDB), a educação superior se caracteriza por: a) 

desenvolvimento do pensamento científico e reflexivo; b) formação profissional; c) 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira d) pesquisa e investigação científica; 

e) sistematização do conhecimento de cada geração; f) conhecimento dos problemas do mundo 

presente; g) trabalho de extensão com a efetiva participação da comunidade (art. 43). 

Machado (2009, p. 68) relata que os primeiros cursos jurídicos no Brasil, 

fundados em 1827, exibiam uma grade curricular com perfil nitidamente interdisciplinar, capaz 
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de propiciar uma formação geral e política ao bacharel; contava com nove cadeiras em cinco 

anos, e os estudos abrangiam filosofia (Direito Natural), história (Direito das agentes), ciência 

política (análise da constituição do império, diplomacia, Direito público etc.), economia 

(economia política), teoria do Direito (teoria do processo criminal, Teoria das Leis do Império 

etc.), Direito eclesiástico e demais disciplinas dogmáticas, como Direito civil, criminal, 

processual, mercantil e marítimo. 

Tal estrutura curricular se manteve ao longo do século 19 e nas primeiras décadas 

do século 20, equilibrando-se entre as disciplinas técnicas, ou dogmáticas, e aquelas de 

conteúdo mais político e filosófico. A partir dos anos 1930, modificou-se, com o crescente 

privilégio das disciplinas dogmáticas e a consequente atrofia das matérias políticas ou 

filosóficas-especulares. 

Pondera o autor que, “atualmente, é visível que a política de massificação do 

ensino jurídico consumou essa tendência de privilegiar matérias e disciplinas tecnológicas nas 

grades curriculares das faculdades de Direito, em detrimento daquelas que apresentam um 

conteúdo mais humanístico e reflexivo”. Entende-se, pois, que essas opções curriculares podem 

ser vistas como estratégia de despolitização do jurista e atrofia do seu senso crítico, como forma 

de garantir a subserviência dos profissionais do Direito aos reclamos do mercado. 

Estudos demonstram que a massificação do ensino superior se deu durante o 

regime militar (1964-1985); criou-se um currículo mínimo dos cursos de Direito (Resolução 

03/72 do extinto Conselho Federal de Educação), cuja grade se caracterizava pelo predomínio 

das disciplinas dogmáticas. 

Machado (2009, p. 99) narra que, após um longo debate de quase vinte anos, 

com a participação decisiva da OAB e da Comissão de Especialistas de Ensino de Direito, as 

diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo dos cursos jurídicos foram estabelecidos pela 

Portaria n°1.886 de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação, que continha 

disposições importantes quanto à duração do curso; desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão interligadas e obrigatórias; matérias destinadas à formação fundamental, 

sócio-política e profissionalizante do bacharel em Direito; carga horária reservada para 

atividades científicas extracurriculares; estágio prático e supervisionado; e, por fim, defesa da 

monografia perante banca examinadora para conclusão do curso. Essa resolução estabelecia um 

perfil de grade curricular que rompesse com o modelo de ensino exclusivamente tecnicista e 

dogmático. Entre as matérias fundamentais estavam a Introdução ao Direito, Filosofia (geral e 

jurídica, ética geral e profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia e Ciência Política 

(com Teoria do Estado). 
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Atualmente, as diretrizes curriculares do curso de graduação em Direito estão 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação por meio da Resolução n° 9 de 29 de setembro 

de 2004. Logo no seu art. 2°, § 1°, essa Portaria já define a estrutura do projeto pedagógico que 

deverá conter os seguintes elementos: a) concepção e objetivos gerais do curso, contextualizado 

em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social; b) condições objetivas 

de oferta e a vocação do curso; c) cargas horárias das atividades didáticas e da integralização 

do curso; d) formas de realização da interdisciplinaridade; e) modos de integração entre teoria 

e prática; f) formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; g) modos de integração entre 

graduação e pós-graduação; h) incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; i) 

concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes 

formas de realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de Prática 

Jurídica; j) concepção e composição das atividades complementares; k) inclusão obrigatória do 

trabalho de Curso. 

A Portaria n° 9/04 propõe a busca de um perfil de bacharel com “sólida formação 

geral, humanística e axiológica”, de tal maneira que o graduando em Direito possa desenvolver 

uma certa capacidade valorativa dos fenômenos jurídicos e também sociais, bem como a visão 

crítica e reflexiva, indispensável ao “exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 

do desenvolvimento da cidadania” (art. 3°). 

O currículo mínimo, definido no art. 5° da Portaria, é integrado por três eixos: 

Eixo de Formação Fundamental, integrado pelas disciplinas crítico-reflexivas; Eixo de 

Formação Profissional, integrado pelas disciplinas dogmáticas e Eixo de Formação Prática, 

compreendendo o Estágio Curricular Supervisionado (Núcleo de Prática Jurídica), Trabalho de 

Curso e Atividades Complementares. 

Aponta Machado (2009) que a Portaria n/9/09-CNE segue mais ou menos os 

rumos pedagógicos anteriormente trilhados pela Portaria n° 1886/94-CNE, e afirma que parece 

ser “uma clara tentativa de superar o modelo exclusivamente normativista e dogmático do 

ensino jurídico no país, o qual favorece claramente a formação tecnicista e despolitizada do 

bacharel, frustrando todas as propostas pedagógicas de um ensino crítico, humanístico e geral, 

tal como aquele almejado por ambas as portarias”. 

Ressalta, porém, que a reforma curricular das faculdades de Direito, contendo, 

ao mesmo tempo, as disciplinas profissionalizantes e fundamentais, não garante padrões 

minimamente aceitáveis de ensino jurídico em nível realmente superior, com formação crítica, 

humanística e politizada do bacharel, a ponto de habilitá-lo a reconhecer os novos problemas 
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jurídicos, sociais e políticos que as sociedades contemporâneas vêm enfrentando neste início 

do terceiro milênio. 

Alega o autor que, além da previsão de disciplinas que garantam um curso de 

qualidade tanto do ponto de vista profissional quanto humanístico, é necessário definir, assim 

como fiscalizar, o conteúdo programático dessas disciplinas, a respectiva bibliografia e o perfil 

do corpo docente que deverá executá-las, para que os objetivos pedagógicos do curso se 

efetivem como estão definidos na portaria vigente; são eles: a formação interdisciplinar, crítica, 

humanística, axiológica e também profissionalizante do bacharel em Direito. 

O momento de crise dos paradigmas vigentes, ainda na visão de Machado 

(2009), caracteriza-se porque eles: a) não conseguem mais proporcionar diretrizes e rumos para 

o trabalho científico; b) não reúnem condições de fornecer as soluções adequadas para os 

problemas da ciência; e c) começam a configurar, eles próprios, como um problema para o 

conhecimento científico, acabando por converter este último “num amplo sistema de erros”, 

que por sua vez passa a exigir a busca de novos paradigmas que possam ser conformados por 

alguma condição real de eficácia. 

O autor alerta sobre tais efeitos também na reprodução do saber e no universo 

prático do profissional do Direito, porque, segundo Machado (2009), o ensino jurídico não se 

atém apenas a padrões didáticos e pedagógicos que propiciem a formação completa do jurista, 

capacitando-o para atuar em meios sociais conflitivos, como mediador de relações que se devem 

orientar pela busca da justiça e da democracia, enquanto expressões de igualdade social e 

participação política. 

Pondera o autor, a respeito da crise do Direito e de seu ensino, que os paradigmas 

tradicionais da ciência do Direito, traduzidos no normativismo-positivista e no liberalismo, 

apresentam evidências de esclerosamento e pedem “a construção de uma nova mentalidade 

jurídica em novas bases epistemológicas, com vistas a atingir uma racionalidade material 

melhor conectada aos condicionamentos históricos do Direito” (MACHADO, 2009, p. 109). 

Machado expõe que, a partir da concepção de curso, dos objetivos pedagógicos, 

dos instrumentos e diretrizes previstos na Resolução n° 09/2004 do CNE/MEC, “é possível 

alinhavar algumas propostas fundamentais para um novo curso de Direito, realmente 

comprometido com a formação completa do bacharel” (MACHADO, 2009, p. 100). E sintetiza 

tais propostas e suas finalidades, como segue: 

Formação humanística e enciclopédica do bacharel, bem como a formação 

técnico-jurídica e prática, indispensável à compreensão do fenômeno jurídico, numa sociedade 

em transformações e marcada por profundas clivagens sociais; 
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Formação interdisciplinar, capaz de proporcionar ao bacharel uma visão crítica 

que o habilite a enxergar o fenômeno jurídico além dos limites estreitos do legalismo positivista, 

identificando o Direito, na verdade, como fenômeno sócio-jurídico-político; 

Desenvolvimento da capacidade de compreender e operar criativamente o 

Direito não só como instrumento de controle, mas também, e, sobretudo, como instrumento de 

promoção e transformação social; 

Formação axiológica e desenvolvida do senso ético profissional, vinculado ao 

compromisso social com o aprofundamento dos direitos básicos do homem, com a libertação 

deste último e com a construção de uma sociedade justa e democrática; 

Estímulo à aptidão para equacionar problemas e conflitos, sobretudo os novos 

conflitos coletivos, típicos das sociedades contemporâneas de massas, buscando as soluções 

adequadas para os mesmos em harmonia com as exigências sociais e com os critérios do bem 

comum; 

Desenvolvimento da capacidade de situar-se no mundo globalizado onde o 

bacharel vai operar seu saber/fazer jurídico, manejando adequadamente a moderna tecnologia 

posta a serviço do Direito; 

Estímulo a compromissos que propiciem conciliar o exercício da vida 

profissional com o exercício da cidadania, na perspectiva de um uso do direito que possa 

contribuir para com o alargamento dos canais de acesso à justiça e de participação da política. 

Em reflexões sobre globalização e os desafios do ensino jurídico no mundo 

globalizado, Carlini et al. (2007, p. 371) alertam para a importância de se pensar o Direito 

também de forma relacionada, ou interdisciplinar, considerando-se os fatores até então 

“externos”, como necessários para a resolução dos novos problemas apresentados pela 

globalização. 

Segundo os autores (p. 374), o modo como o Direito é pensado implica em 

considerar os desafios do ensino jurídico no século XXI. Atestam que, ainda hoje, os cursos 

jurídicos “continuam a (de)formar seus acadêmicos através de uma teoria pautada na noção de 

Estado forte, soberano, sustentado sobre uma estrutura hierárquica normativa”. E o resultado 

disso, conforme descrevem, é a inclusão de operadores jurídicos no mercado de trabalho, porém 

sem a devida preparação para apresentar respostas aos problemas complexos que se apresentam 

em um mundo global. 

Ainda para Carlini et al. (2007, p. 374), globalização é um processo que atinge 

a todos pessoalmente, implicando em alterações no quotidiano de suas vidas. É um fenômeno 
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cada vez mais descentralizado, livre de quaisquer comandos de grupos de nações ou do domínio 

de grandes companhias. 

Refletem que muitos dos novos riscos e incertezas causados pela globalização 

afetam qualquer pessoa, independentemente do lugar onde esta viva; pouco importa se o 

indivíduo é privilegiado ou pertence às classes mais desfavorecidas. 

Conforme os autores, o termo “globalização” passou a ser utilizado no final dos 

anos 80, período em que a queda do muro de Berlim significou um dos efeitos do final da Guerra 

Fria. 

Destacam que a revolução das comunicações contribuiu fortemente para o 

processo de globalização. Desencadearam-se “mudanças aceleradas nas comunicações e na 

tecnologia de informática, constituindo-se um fato de grande relevância na produção de novos 

pólos de dinamismo e nos modelos de crescimento econômico das últimas décadas” (CARLINI 

et al., 2007, p. 368). 

Citam diversos outros fatores relevantes na abordagem da globalização, tais 

como os governos não conseguirem arcar com os ônus da governança; e a crescente 

preocupação das pessoas com temas como direitos humanos, proteção ambiental e 

desmilitarização, por exemplo. São novos componentes que interferem na governabilidade, 

propondo objetivos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais de considerável 

impacto global. 

Tais estudos levam a deduzir que o crescimento da globalização exige melhor 

governança, tanto global quanto local. Ponderam que a local “deve ser compreendida como a 

totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições públicas e privadas 

administram seus problemas comuns. É um processo contínuo pelo qual é possível acomodar 

interesses conflitantes ou diferentes e realizar ações cooperativas”. Apontam os autores para o 

amplo papel de alguns segmentos no processo de governança: sociedade civil, empresas, 

organizações, multinacionais, associações público-privadas (parcerias), Ongs, corporações, 

sindicatos, dentre outros. 

Para Carlini et al. (2007, p. 369), globalização é um termo que normalmente se 

espera ouvir de profissionais da área econômica ou financeira; contudo, afirmam, tal 

compreensão parte de um grande mal entendido, visto ser um processo que exerce grande 

influência na Economia, porém não está restrito somente a essa concepção. Para os autores, há 

uma relação com as ideias de fluxos internacionais de capitais, pessoas, bens e serviços; e, nesse 

sentido, a Comissão sobre Governança Global demonstra que as mudanças aceleradas nas 
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comunicações e na tecnologia da informática auxiliaram amplamente esse processo, resultando 

na integração dos mercados globais. 

Ponderam os autores que se deve considerar que a globalização apresenta 

vantagens e desvantagens em relação às áreas por ela atingidas. Demonstram ser ela um 

processo que influencia diretamente a educação. Reportam, ainda, estudos paralelos que 

demonstram que os efeitos do processo de mercantilização da educação, na forma de 

globalismos localizados, são problemáticos, pois influenciam práticas homogêneas de avaliação 

para todos os grupos, inclusive os minoritários. E, que se oferecem currículos alternativos para 

que as escolas não sejam excluídas dos mercados educativos. 

Para Carlini et al. (2007, p. 371), “a globalização também é cultural e leva ao 

reaparecimento das identidades culturais em diversas partes do mundo. Assim, os 

nacionalismos locais florescem como resposta às tendências globalizantes, porque os velhos 

Estados-nação estão a ficar mais fracos”. 

Conforme os pareceres dos autores, o tempo todo emergem situações-problemas 

que afetam as pessoas de todas as classes sociais e nacionalidades; e os fatos, em princípio 

locais, rapidamente transpassam barreiras territoriais e culturais. E apontam, ainda, os riscos da 

globalização; afirmam que é “possível perceber a complexidade desse fenômeno, que acaba por 

proporcionar a percepção de que os problemas atuais não podem mais ser tratados da forma 

tradicional de pensar o direito”. Sugerem que é preciso refletir acerca das mudanças necessárias 

na compreensão tradicional de direto e do modo como o seu ensino seria capaz de conduzir a 

essa alteração de perspectiva. 

Os autores se referem a uma crise permanente na qual o direito está mergulhado; 

e apontam que o Direito Positivo, com seu conjunto de normas para regular a vida de um povo, 

surgiu para auxiliar uma sociedade indeterminada, em que a racionalidade do direito passou a 

estar ligada a uma noção de Estado forte, soberano e de norma jurídica hierarquizada. Reportam 

que tal teoria acabou se difundindo por todo o ocidente como matriz teórica representante do 

direito, tornando-se limitada diante de uma sociedade globalizada, ou transnacionalizada 

(CARLINI et al., 2007, p. 373). 

A reflexão acerca da maneira como o Direito pensa o Estado é cada vez mais 

necessária no século XXI. Carlini et al. (2007, p. 374) chamam a atenção para o fato de que, 

diante de um mundo globalizado, o Estado não atua mais sozinho. E, discorrem que, mesmo 

reconhecida a importância do papel do Estado, deve-se considerar a atuação de novos atores na 

governança global e local, e admitir que, atualmente, a concepção concedida tradicionalmente 

ao Estado deve mudar. 
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Reforçam a necessidade de novas teorias que enfrentem a sociedade moderna e 

sua complexidade, produzida pela possibilidade de se tomar decisões sempre diferentes; além 

da constatação de que a forma como o Direito é ensinando, pensado, produzido e aplicado não 

satisfaz às emergentes necessidades da sociedade (CARLINI et al., 2007, p. 374). 

Ainda segundo os autores, o Direito deve ser visto como uma atividade crítica, 

e, para isso, propõem um ensino jurídico crítico e reflexivo, consciente das contradições do 

Direito. Para proporcionar uma formação de qualidade, as faculdades devem deixar de ser 

escolas técnicas e da legalidade, pois esta concepção acaba por não enfrentar as problemáticas 

jurídicas atuais. 

Refletem que os cursos jurídicos não capacitam adequadamente os alunos para 

apresentar respostas às novas condições de uma sociedade que vive em constantes 

transformações. E que é esta uma tendência da maioria das instituições que utilizam 

semelhantes bases teóricas na abordagem do Direito. Daí se depreende que a educação em um 

mundo global deve buscar compreender como o sujeito apreende o mundo e como se constrói 

e transforma a si próprio. 

A faculdade de Direito, conforme Carlini et al. (2007, p. 375), é especialmente 

importante para romper com as bases da cultura jurídica tradicional e favorecer o 

desenvolvimento de uma educação que produza um profissional preparado para atuar em um 

mundo complexo. Isso implica em alterar o paradigma de ensino até hoje praticado no país. 

Os autores apontam para a compreensão de que, nesse contexto, as profissões 

jurídicas tendem a se transformar profundamente, exigindo uma educação diversa. As 

faculdades devem formar operadores jurídicos preparados não somente para aplicar a lei diante 

dos casos concretos, como também saber adaptá-los aos conflitos resultantes de interesses 

transindividuais das atuais sociedades complexas. E exemplificam, reportando casos em que 

escritórios de advocacia de outros países, como EUA, por exemplo, já exigem dos profissionais 

uma visão mais ampla e multidisciplinar do Direito. 

Conclui-se, pois, que a concepção individualista ou privatista do Direito não 

mais se adapta às diversas relações jurídicas que envolvem sujeitos coletivos como os 

sindicatos, associações e Ongs; há que se superar o modelo tradicionalmente adotado e 

normalmente desejado pela Academia. 

Conforme discorre Santos (2002), desde há muito se faz clara a proximidade 

entre conhecimento jurídico e emancipação nacional. Narra que “a criação dos primeiros cursos 

jurídicos, no Brasil, mediante a promulgação da famosa Lei de 11 de agosto de 1827, tinha por 

objetivo precípuo atender às necessidades burocráticas do Estado Nacional em emergência”; e 
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sugere que nesses cursos, ao menos de início, privilegiou-se a formação política em lugar de 

uma formação exclusivamente jurídica. Exemplifica com o fato de o público alvo das 

faculdades de Direito, por muitos anos, ter sido quase que exclusivamente composto pelos 

filhos das classes mais abastadas do país. 

Santos (2002) narra sobre as transformações da sociedade brasileira, acentuadas 

a partir da década de 30, quando começa a surgir uma classe média, para a qual o ensino superior 

deixa de ser predominantemente e imediatamente um instrumento de enriquecimento pessoal. 

Afirma que essa modalidade de ensino, naquele momento, tornara-se instrumento de ascensão 

social, em que as funções exercidas poderiam levar à renda e ao prestígio semelhante aos da 

aristocracia. 

Discorre o autor que, a partir da Constituição Federal de 1934, a matéria 

educacional passou a receber destaque notório no histórico constitucional brasileiro. Cita a 

Reforma Francisco Campos, de 1931, “que traz à tona a orientação preferencial pelo sistema 

universitário de ensino superior – na mesma data da publicação do Decreto que instituía a 

Reforma (11.04.1931), criava-se, pela mesma via, a Universidade do Rio de Janeiro (Decretos 

de n° 19.851 e 19.852, respectivamente)” (SANTOS, 2002, p. 38). 

Relata que o núcleo da Reforma se incumbia de reorientar o ensino jurídico num 

sentido mais profissionalizante, com valorização especial aos conhecimentos práticos, 

excluindo da formação básica do bacharel as disciplinas meramente culturais, e centrando o 

curso sobre o estudo do Direito positivo. 

Com a Carta de 1937, ainda conforme Santos, o ensino profissionalizante foi 

incentivado, em consonância com o ideário político que embasava o Estado Novo. 

Minirreformas propunham alterações curriculares, num processo que se prorrogou até 1962, 

com a publicação do currículo subsequente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 

4.024, de 20.12.1961). Reporta observações adquiridas em seus estudos, sobre o fato de a 

concepção de modelo universitário, que substituiu o modelo de cursos isolados, ter-se 

institucionalizado em pleno movimento político que gerou o regime autoritário de Getúlio 

Vargas. 

Santos alerta que é importante perceber que, no ensino jurídico, as 

transformações e reformas no quadro educacional brasileiro, até a década de 1960, bem pouco 

significaram. Reporta pareceres abstraídos de outros estudiosos, em alegações de que a reforma 

das faculdades de Direito se remete à vocação do ensino jurídico, tradicionalmente avesso às 

formulações críticas. Tais formulações questionam a própria ordem jurídica, objeto tradicional 
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de ensino do professor de Direito e de aprendizado do advogado. Reflexões que reúnem ideias 

sobre o exercício de advogar, como: não criticar a ordem, mas viabilizar a sua aplicação. 

Conforme Santos (2002, p. 42), a Resolução do CFE n° 3, de 1972, implantou o 

currículo jurídico vigente no Brasil até a promulgação da Portaria do MEC n° 1.886, de 30 de 

dezembro de 1994. 

Segundo o autor, nesse novo contexto, a reforma na estrutura de ensino do país, 

promovida por meio da Lei n° 5.540/68, impôs um sistema educacional completamente 

dissociado do contexto socioeconômico vigente; procurava-se negociar a lealdade e a 

solidariedade política das novas gerações estudantis ao regime dito “revolucionário” em troca 

de um diploma “desmoralizado”. Assim, no parecer do autor, “a Universidade brasileira 

progressivamente deixou-se transformar em simples agência cartorial transmissora de ideias 

pré-concebidas”. 

Santos discorre que, no currículo estabelecido em 1972, a Prática Forense, “sob 

a forma de estágio supervisionado”, foi finalmente incluída em dispositivo legal que a 

determinasse como disciplina curricular obrigatória. Digna de destaque, ainda, no corpo 

daquela Resolução, a previsão de que as Instituições de ensino poderiam criar “habilidades 

específicas”. Tal estrutura curricular é a de maior duração, em toda a história do ensino jurídico 

brasileiro (SANTOS, 2002, p. 43). 

Refere o autor que a consolidação de um ensino introdutório interdisciplinar foi 

altamente positiva, pois abriu às Instituições de Ensino a possibilidade de oferecerem 

disciplinas extras por elas próprias determinadas – com a possibilidade de habilitações 

específicas; e institucionalizou a Prática Forense como disciplina curricular da graduação de 

Direito. 

Reflete, porém, que as profundas transformações experimentadas pela sociedade 

brasileira, desde então, geraram novas e diferentes exigências, inclusive no tocante ao tipo de 

profissional do Direito a ser preparado pelas faculdades; além da proliferação desenfreada de 

cursos jurídicos no país, o que acabou por revelar a necessidade de uma readequação curricular, 

que se deu por meio da Portaria n° 1.886/94, do MEC. 

A Portaria do MEC, n° 1.886/94, representa a síntese de longos e aprofundados 

debates travados por uma larga comunidade de profissionais, de há muito dedicados ao ensino 

jurídico no Brasil. Coordenando esses debates, a Comissão de Ensino Jurídico, da OAB (criada 

em 09.08.1991) e a Comissão de Especialistas de Ensino do Direito, do MEC (SANTOS, 2002, 

p. 44). 
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Segundo Santos (2002), a melhoria do ensino jurídico brasileiro não é uma tarefa 

simples; afirma que é ampla e multifacetada a gama de desafios para tal propósito; ainda assim, 

apresenta alguns elementos de análise como alternativas de estudo. Relacionam-se com o 

processo didático-pedagógico das práticas educacionais, muito mais do que nos campos mais 

usualmente enfocados na temática do ensino jurídico, como, por exemplo, o da grade curricular 

de nossos cursos de Direito, sempre responsável por intensas polêmicas. 

Santos (2002) aborda a necessidade de uma reorientação do ensino jurídico no 

Brasil, e reforça seu parecer sobre a relevância em se caracterizá-lo como instrumento de 

fomento e sedimentação de uma cultura democrática naqueles que ao estudo do Direito se 

dediquem. 

Alega ser imprescindível ampliar a compreensão de alguns problemas 

estruturais, em busca de uma maior integração da temática educacional com os debates sobre o 

ensino jurídico, promovidos no interior da própria comunidade dos profissionais que, em última 

análise, estarão incumbidos do exercício do magistério do Direito nas faculdades. E demonstra 

crer que restringir os debates ao âmbito meramente procedimental das medidas a serem 

adotadas e implementadas revela-se insuficiente (SANTOS, 2002, p. 46). 

Para Santos (2002, p. 47), as reflexões sobre a reorientação do ensino jurídico 

devem buscar não tanto novas respostas, ou mesmo apresentar novas propostas, diretamente 

voltadas às mudanças a serem empreendidas, mas, sim, “novas perguntas sobre a temática da 

educação, para as quais a comunidade de agentes jurídicos, diretamente envolvida no problema 

central dos estudos (o ensino jurídico), tenha-se voltado de forma ainda tímida”. 

Lembra o autor que o momento atual é de “transição de paradigmas”. E, sugere 

que, dentro dessas perspectivas, alguns dos pressupostos e premissas centrais de uma 

determinada racionalidade exibem sua inadequação para o enfrentamento de diversas questões 

mais atuais que se colocam ao desenvolvimento humano, dando espaço a novas ideias, enfoques 

e perspectivas (SANTOS, 2002, p. 231). 

Segundo Santos, são “pensamentos alternativos” que progressivamente vêm 

ganhando corpo, mas permanecem alternativos (grifo do autor); e, que, ao abordá-los, não o faz 

sem o reconhecimento de que essa linha argumentativa não é ainda bem aceita por parte 

considerável da comunidade científica. 

Para Santos (2002), a grande questão a se enfrentar refere-se à temática das 

habilidades a serem desenvolvidas. Diz tratar-se de uma questão efetivamente inaugural, cuja 

resposta revela-se condicionada às possibilidades de êxito de qualquer reforma que se pretenda 

implementar no campo das práticas educacionais. 
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Santos também menciona a importância dos currículos básicos e das grades 

curriculares de algumas universidades e faculdades brasileiras. 

Aponta o autor outro ponto interessante a observar - a progressiva especialização 

em vários cursos, o que se evidencia a partir de sua divisão por áreas temáticas diversas, 

especialmente no último ano. 

Alerta que, no entanto, dentre as maiores faculdades inseridas no âmbito das 

universidades, que gozam da chamada “autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial”, essa tendência à especialização, ainda no processo de 

graduação, vem-se delineando de forma clara e progressiva. 

O preparo para o exercício da cidadania é um dos objetivos primeiros do 

processo educacional, segundo a Constituição Federal, art. 205. Assim, afirma Santos, que se 

pode configurar como “erro de perspectiva ou desvio dos propósitos constitucionalmente 

conferidos à educação” a não retomada de temas afeitos à Ciência Política – como a democracia, 

por exemplo –, em momento posterior, no qual os alunos já se encontram mais familiarizados 

com o universo jurídico. 

Reflete que limitar o estudo dos temas relacionados à Teoria do Estado, ou à 

Ciência Política ao primeiro ano dos cursos jurídicos pode enfraquecer todo o potencial das 

faculdades de Direito para se caracterizarem como verdadeiros polos formadores (e 

multiplicadores) de cidadania. 

Santos diz, ainda, que a atividade do profissional jurídico, numa sociedade de 

tantas e tão profundas disparidades socioeconômicas como a brasileira, reveste-se de inegável 

dimensão pedagógica. “Num país onde tão poucos conhecem o Direito, àqueles que é dado 

conhecê-lo também há de ser dado disseminar esse conhecimento, no sentido exato da 

ampliação das condições de possibilidade de construção, aqui, do Estado Democrático de 

Direito a que alude o texto constitucional.” (SANTOS, 2002, p. 297) 

Discorre o autor que, “não se haverá de retirar esse traço descontextualizado do 

ensino jurídico brasileiro sem o reconhecimento desse subdimensionamento acima referido. As 

demandas coletivas, afinal, não apenas cresceram muito em quantidade, nos últimos anos, como 

em complexidade” (SANTOS, 2002, p. 314). 

Afirma que, segundo as correntes de pensamento pesquisadas para o 

desenvolvimento de seus estudos, “boa parte das questões mais atuais sobre a temática do 

conhecimento humano (e dos processos educacionais, por conseguinte) encontraria seus pontos 

primordiais de análise em algumas inadequações daquele modelo (paradigma) de concepção do 

mundo, do homem e do próprio conhecimento” (SANTOS, 2002, p. 316). 
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Admite o autor sua busca por elementos teóricos que viabilizem um ensino 

jurídico mais apto a formar profissionais do Direito capazes de participar, efetivamente, da 

democratização do país; e, paralelamente, uma criteriosa investigação para identificar, no 

modelo central de ensino vigente, uma racionalidade na base da estagnação conceitual. 

Afirma, ainda, que a percepção do nível retórico dos discursos científicos 

permite, como poucos outros instrumentos de análise, tornar a ciência menos dogmática e, 

consequentemente, propiciar melhoria no processo educacional, estimulando a capacidade 

crítica dos estudantes. 

Reconhece que, caminhar pela trilha temática de transição de paradigmas não 

dispensa a consciência de que, por ser este um momento de transição, não se pode ainda apontar 

qualquer dessas perspectivas emergentes como enfoques não sujeitos a críticas de diversas 

ordens. 

Segundo o autor, o enfoque principal de suas reflexões reconhece que qualquer 

proposta de transformação nas práticas educacionais “haverá de atentar, primeiramente, para a 

identificação do possível, à qual se haverá de aliar a luta permanente pelo alargamento dos 

horizontes desse campo identificado, para o que as reflexões e os estudos provenientes dessa 

comunidade de autores que debatem a transição de paradigmas se fazem, por nossa ótica, de 

grande pertinência e relevância” (SANTOS, 2002, p. 246). 

 
2.1 TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E A FORMAÇÃO EM DIREITO 

 
 

Boaventura afirma que, mais do que um instrumento de controle, repressão e 

manutenção do status quo, o Direito poderia funcionar como mecanismo de direção e promoção 

social, e, assim, impulsionar as mudanças e estabelecer um conjunto de medidas contrárias à 

lógica da ordem vigente; tais medidas, conforme o autor, confrontariam valores e os padrões de 

relações sociais típicas de uma sociedade capitalista. Dá como exemplo “o uso do direito para 

a inclusão social, para garantir a autonomia dos trabalhadores, para a distribuição de renda e 

socialização dos direitos básicos, para a democratização da propriedade” (BOAVENTURA, 

2007, p. 27). 

Reflexões que conduzem à dedução de que nasce um novo modelo de Direito, 

não apenas fixado entre universidade e aluno, e sim para ir ao encontro da sociedade e as 

comunidades, para elevar a transformação social. Ou seja, estes modelos já estão sendo 

representados e inseridos nos projetos pedagógicos dos cursos de Direto e também sendo 

instaurados nas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito. 
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Machado (2009) sinaliza que a mudança, que supõe transformação na produção 

econômica e no sistema político, sempre oscilará entre a ideia de revolução social e a ideia de 

reforma; nesta, as relações sociais assumem padrões diferentes dos tradicionais, porém sem a 

radical transformação dos sistemas políticos e econômicos. 

Sousa Junior (2011) diz que “com os ensaios e documentos editados pela 

comissão de ensino jurídico, nos livros que compõem a série OAB Ensino Jurídico, abre-se uma 

perspectiva de futuro acerca da função do Direito e do papel do jurista na sociedade”. Refere 

que os estudos da OAB descortinaram alternativas paradigmáticas para a construção desse 

futuro, reforçando sobre a consciência da responsabilidade que tem o ensino jurídico na leitura 

da realidade social. 

Compreende-se, então, que o estudo jurídico deve ocorrer emparelhado com a 

leitura constante da realidade social e sua dinâmica. 

Segundo Machado (2009, p. 175), há na sociologia uma grande controvérsia 

sobre as causas das mudanças sociais; para alguns, é a própria evolução natural do sistema, o 

que garantiria às sociedades uma mudança linear e contínua; para outros, a causa da mudança 

seria a luta de classes, o que levaria a mudanças rupturais; há ainda os que consideram as causas 

evolutivas próprias do sistema em combinação com as causas externas, representadas por 

acontecimentos históricos ou científicos de forte impacto nas sociedades; entre outros, a 

invenção da máquina, a descoberta da eletrônica e diversos fatores que poderiam atuar 

modificando os padrões vigentes das relações sociais. 

Para o autor, todas essas questões do domínio da sociologia compõem uma 

espécie de ramo autônomo do campo do saber, conhecido como a “teoria da mudança social”. 

É um fenômeno que, “por variadas maneiras e múltiplas causas, parece ser mesmo um fato da 

realidade que as ciências sociais já reconhecem como fenômeno passível de explicação 

verdadeiramente científica” (MACHADO, 2009, p. 172). 

Refere, ainda, que há um grande consenso no sentido de que a mudança social é 

um fenômeno complexo; os próprios sociólogos têm interpretações variadas sobre o tema, e 

destacam que nem sempre a mudança significa crescimento, desenvolvimento, acumulação etc. 

Afirma que “a ideia de mudança social, encerra em si as possibilidades de transformação das 

relações entre os homens, nos seus aspectos políticos, econômicos, culturais, morais e até 

mesmo afetivos, em busca de novas formas de socialização que representem uma verdadeira 

ruptura com as formas vigentes, mudando-lhes a natureza” (MACHADO, 2009, p. 174). 

Para o autor, a mudança sempre oscilará entre a ideia de revolução social, que 

supõe transformações no modo de produção econômica e, consequentemente, no sistema 
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político, e a ideia de reforma, em que as relações sociais assumem padrões diferentes dos 

padrões tradicionais, porém de maneira menos radical do que como ocorre nos sistemas 

políticos e econômicos. Este último caso é o que ocorre quando a mudança social se dá aos 

padrões de distribuição da riqueza, passando de uma forma meramente assistencialista para 

outra de caráter autônomo ou de autogestão, mantendo-se, contudo, o modo de produção 

vigente (MACHADO, 2009, p. 173). 

Conforme se depreende na narrativa de Pôrto (2000), o modelo de ensino 

jurídico descontextualizado devia a sua “centralidade social” ao fato de excluir outras formas 

de conhecimento, em razão do privilégio da cientificidade. Atesta que há uma nova 

“centralidade social” do ensino jurídico, e que esta se deve à condição privilegiada de promover 

o diálogo entre as formas de saber socialmente não hegemônicas. 

Antes de falar sobre a sociedade, o ensino jurídico deve aprender a ouvi-la. Com 

esta afirmativa, Pôrto aponta reflexões de um novo modelo de ensino jurídico, apresentadas 

através da imagem de “fragmentos” – que migram da periferia do mapa da cartografia em 

direção ao centro, e interagem com o modelo central de modo a transformá-lo. 

Reflete sobre a importância do diálogo interdisciplinar em meio à diversidade de 

saberes; alega que “os cursos poderiam transformar tanto as relações internas do aprendizado, 

como aproveitar-se desse aprendizado para comunicar-se com outros cursos jurídicos, 

intercambiando conhecimentos nascidos de experiências” (PÔRTO, 2000, p. 80). 

Alerta a autora que, para o diálogo final dos cursos jurídicos com o social, é 

necessária a experiência exitosa dos diálogos anteriores. 

Para que os cursos jurídicos definam sua função social, devem, antes, determinar 

os tipos de diálogos possíveis, e sua finalidade. Alega que as demandas sociais que justificam 

a existência de um curso jurídico são complexas e que haverá sempre a necessidade de 

identificar, nas regiões locais e nas situações particulares, a forma específica de diálogo. 

Embora a autora admita o valor de alguns aspectos abordados por outros 

estudiosos quanto à formação dos cursos jurídicos e o que pretendem oferecer no mercado de 

trabalho, como: levar em conta situação geográfica; expectativas profissionais dos alunos; 

inserção da graduação no conjunto das atividades da faculdade de Direito, entre outros, sua 

compreensão difere em alguns aspectos. Considera alguns deles imediatistas, ao se distanciarem 

das causas profundas da reforma do ensino jurídico; e, sobretudo, não acrescentam elementos 

que embasem a discussão sobre como o diálogo com o social poderá ser estabelecido. 

Segundo a autora, no que se refere à definição do perfil profissional, já houve 

constatações de que os cursos jurídicos se atrapalharam com a diversidade (e contraditoriedade) 
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dos apelos sociais do mercado de trabalho; e as demandas variavam entre a promoção da 

mobilidade social da classe média e a produção de mão-de-obra tecnicamente especializada. 

Reporta o pensamento de Santos (1987), que diz que uma sociedade complexa e 

pluralista é composta por contextos diferenciados, regidos por lógicas próprias e desniveladas 

entre si; e que o conhecimento científico é o saber relativo a somente um destes contextos; 

porém “uma nova função social do conhecimento científico pode resgatá-lo dessa pseudo- 

hegemonia, através do questionamento de seu próprio privilégio social, uma tarefa difícil mas 

necessária à reconquista da própria credibilidade do conhecimento científico”. 

Discorre, que, ainda segundo Santos (1987), nesse novo caminho, as 

preocupações científicas devem deslocar-se do conhecimento feito, para o conhecimento no 

processo de fazer ou o conhecimento para o conhecer, destinado à transformação quotidiana 

das relações e do mundo. 

Para Pôrto (2000), o conhecimento racional abre-se a outros para compreender 

a natureza de suas próprias intolerâncias, aquilo que excluiu e ocultou para não questionar seus 

próprios pressupostos e seu status privilegiado. Conclui que o conhecimento científico pode 

transitar entre os silêncios dos excluídos, buscando uma reaproximação com o senso comum. 

Segundo a autora, trata-se de uma nova forma de conhecimento, baseada no 

desconhecimento e na incompletude, e marcada pela ideia de que cada movimento de 

conscientização gera novos desconhecimentos. O desconhecimento não está na margem ou na 

fronteira do conhecimento, mas em seu próprio centro, em sua estrutura básica, em seus 

pressupostos; em outras palavras, o desconhecimento é uma capacidade que o homem tem de 

lançar sempre novos olhares sobre a realidade (PÔRTO, 2000, p. 85). 

Esse novo conhecimento é um discurso crítico, que seria o resultado de rupturas 

contínuas, legitimado por sua agilidade para desentranhar o que as relações de poder tentam 

ocultar. Portanto, longe o suficiente do senso comum, para poder criticá-lo, mas suficientemente 

próximo para tornar-se um conhecimento acessível, como o senso comum o é (SANTOS, 1996 

apud PÔRTO, 2000). 

Discorre a autora que as metáforas, mesmo rechaçadas na história do 

conhecimento científico, têm uma presença “dormente” nos momentos de inovação do 

pensamento; sempre existiram como pontes entre o conhecimento e o desconhecido, 

substituindo ideias antigas e anunciando o que ainda não podia ser claramente compreendido 

(PÔRTO, 2000, p. 86). 

E, recorre a Souza Junior (1997), que atribui às metáforas a revelação de novas 

facetas inesperadas do mundo que queremos conhecer; essas facetas são desentranhadas, mas 
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não sem consequências. Diz, ainda, que “a compreensão do Direito não é feita somente pelas 

lentes da jurisdição, mas sim a partir de diferentes práticas sociais, o conhecimento jurídico 

passa a preocupar-se com fenômenos que não estavam anteriormente contidos em seu ‘rol de 

problemas’”. 

Pôrto (2000) refere que a metáfora desentranha significados implícitos de 

discursos teóricos e técnicos, por meio de analogias, que relacionam aspectos não evidentes da 

realidade. 

Cita o termo “cartografia” como um exemplo metafórico para decodificar 

significados ocultos do ensino jurídico e do Direito; diz que a cartografia do ensino jurídico 

permite que se ponham em relevo dimensões ocultas da relação ensino/aprendizado, 

possibilitando a imaginação de novas formas possíveis e alternativas ao modelo central. 

Para a autora, a associação metafórica causa impacto porque explica dimensões 

da realidade que não se poderiam antes compreender; elas se prestam a criar critérios que 

tornem as coisas mais familiares, num movimento contrário ao da ciência, que se especializou 

através da fragmentação. 

Sinaliza sobre a importância dos novos espaços de aprendizagem para o ensino 

jurídico, a partir das inovações contidas nas novas diretrizes curriculares e sugere o termo 

“metáfora espacial”. Busca em Boaventura de Sousa Santos (1994) reflexões paralelas: as 

escolas (universidades) são, talvez, as únicas instituições que podem pensar as relações entre 

seu pensamento e sua ação; elas reúnem condições inigualáveis para essa tarefa, sobretudo em 

razão do “componente lúdico” do ensino, que permite o reencantamento do pensar. 

Sobre a abertura das escolas à sociedade, Pôrto relata sua própria busca em 

outros estudos sobre esse movimento, e sugere o quão relevantes podem ser os resultados no 

sentido de a escola transformar-se ao beber da fonte de outros saberes sociais. 

Cita uma experiência concreta dessa nova forma de conhecer o Direito, que é o 

projeto O Direito Achado na Rua, expressão cunhada por Lyra Filho e dá nome a um projeto 

que foi iniciado com uma coletânea de textos de diversos autores que procuravam dialogar com 

experiências populares de construção social do direito para além das instâncias oficiais. A 

postura da abertura ao diálogo é a marca mais forte do projeto, que acabou desdobrando-se em 

outros caminhos, como as atividades de pesquisa e assessoria jurídica aos movimentos sociais 

(PÔRTO, 2000, p. 87). Tudo isso evidencia o papel da extensão na inserção dos cursos jurídicos 

na sociedade. 

Segundo Nalini (1999), o caráter público da advocacia decorre de sua própria 

natureza, e são indissociáveis da profissão os objetivos sociais nela encerrados. Afirma ser 
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indispensável a inserção na administração da justiça a imprescindível assistência que se deve 

dar ao carente, obrigação constitucional do Estado. 

Aborda que as funções concernentes à prática advocatícia extrapolam os limites 

da atividade profissional e repercutem no conjunto dos fenômenos sociais, colocando-se dentro 

de um esquema de desenvolvimento, evolução, estagnação ou retrocesso da sociedade. 

Segundo o autor, “os advogados são agentes transmissores e transformadores da 

dinâmica social, pois constituem o conduto dos anseios e das aspirações da coletividade junto 

ao poder judiciário” (NALINI, 1999, p. 34). 

Afirma Nalini que o direito individual do postulante, seus direitos processuais e 

suas garantias constitucionais são proclamados pelos profissionais do Direito. Assim, mesmo 

que a defesa do ordenamento jurídico seja efetiva no caso concreto, sua dimensão é global; se 

for violada no particular, certamente haverá reiteração em qualquer outro caso. 

Pondera, porém, que a confusa e desconcertante realidade brasileira exige que 

se repense o papel social do advogado, para que ele atinja uma participação mais efetiva e uma 

influência modificadora que ultrapassem os limites da população em juízo e da consulta. Sugere 

que o desempenho perante o corpo social não se deve equiparar às funções ordinárias. 

Segundo o autor, considerando-se as constantes mutações sociais e os fenômenos 

que marcam a sociedade moderna, gerando alterações de valores, desrespeitando preceitos 

éticos e morais, modificando metas e referências até então norteadores do agir individual, e que 

constituíam projetos coletivos, cumpre à sociedade encontrar novos caminhos para uma 

convivência harmônica e digna. 

No entanto, alerta para o fato de que há, hoje, uma patológica apatia social e uma 

perigosa aculturação de mazelas. “Com efeito, não surgem no horizonte esboços sérios, 

desinteressados e corajosos de mudanças. Ao contrário, um assustador desinteresse pela 

realidade nos leva à conclusão de que violência, corrupção, desorganização social, miséria e 

outros males já foram assimilados pelo brasileiro como inevitáveis características do nosso 

destino histórico.” (NALINI, 1999, p. 34) 

Alega que, baseado neste contexto, não se pode permitir que o papel social do 

advogado continue a decorrer do natural exercício da profissão. Relembra o quão ativa e 

participativa sempre foi a profissão, na política, nas críticas e ações diante dos abusos 

institucionais cometidos no curso da história. 

O autor estabelece indagações sobre os valores defendidos pela classe; sobre 

projetos sociais; questiona posturas diante dos fatos e das mudanças não favoráveis à vida digna 

que os profissionais jurídicos se comprometeram a construir. Faz referência a outro autor, 
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Roberto Aguiar (1999), em sua obra “A crise da advocacia no Brasil”, ao afirmar que 

“continuaremos como técnicos do manejo superficial das normas ou vamos transformar nossa 

atividade em instrumento de conquista de valores e de avanço para os grupos sociais”. 

Ainda segundo Nalini (1999), os advogados devem, mais do que nunca, assumir 

a dimensão social da profissão. Sugere que há um ranço elitista, extremamente individualista, 

que deve ser definitivamente afastado, “pois outros são os tempos, outras são as necessidades, 

outro é o país, e outra, pois, deve ser a postura, voltada para o contexto social em que se 

encontram inseridos”. 

Reporta-se, novamente, ao citado autor, professor Roberto Aguiar (1999), 

elencando algumas questões postas por ele, com o objetivo de se repensar a advocacia: 1. A 

favor do que os advogados socialmente estão? 2. Que projetos sociais pretendem implantar? 3. 

O que significa a dimensão social do Direito? Como as respostas às perguntas anteriores 

repercutem na prática? 

Por outro lado, diz Nalini, a atualização da dimensão social da advocacia 

justifica-se não somente para o fiel cumprimento da missão do advogado na administração da 

justiça, mas, também, para que ele exerça “o ministério de caridade decorrente da dimensão 

humanitária da profissão, que lhe empresta foros de grandiosa dignidade e de elevada 

espiritualidade”. 

Narra um fato relacionado ao papa Paulo VI, falando aos membros do Conselho 

de Union Internationale de Avocats, em que deu precioso testemunho sobre a missão do 

advogado: “A igreja vê no advogado, antes de tudo, o homem que dedicou sua existência para 

assistir aqueles que não estão aptos a se defenderem por si mesmos. Assim como o mestre 

assiste o aluno e lhe abre vias do saber, assim como o médico assiste o doente e dele cuida nas 

enfermidades corporais, do mesmo modo o advogado assiste o cliente a ser guiado, 

aconselhado, defendido, no labirinto das relações humanas. Esta única finalidade, bem 

entendida e bem praticada, bastaria para construir um mérito singular digno de ser inscrito no 

ativo de vossa profissão: esta, com efeito, está elevada à dignidade de um serviço, de um real e 

muito autêntico ministério de caridade. E se isto é verdade em tese, na prática todos podem 

verificar que o mesmo também ocorre, ao menos na maioria dos casos”. 

Conclui o papa, afirmando que “o advogado é um homem à procura da verdade, 

inclusive a verdade das almas, sobretudo, quando delas recolhe, tão comumente, os mais 

íntimos segredos. Ninguém, talvez, afora o sacerdote, conhece melhor que o advogado a vida 

humana sob os mais variados aspectos, os mais dramáticos, os mais dolorosos, os mais viciosos, 

por vezes, mas também, frequentemente, os melhores”. 



35 
 

 
 
 

3 DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE DIREITO 
 
 

As diretrizes curriculares têm em mira fornecer as linhas gerais para os cursos 

jurídicos estruturarem seus projetos pedagógicos de forma autônoma e criativa, demandar 

atividades de caráter social, ajudando na formação do aluno de Direito preparando-o 

intelectualmente e fortalecendo sua aptidão para o exercício técnico e profissional do Direito. 

Junto a tudo isto que já foi explanado, entra a LDB, que é estabelecida na Lei n° 

9394/96, que narra as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB com suas inovações trouxe 

mudanças aos níveis de ensino, dando destaque às mudanças no Ensino Superior. 

Na LDB, em seu Art. n. 43 Inciso VI, vem dizer sobre estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Frisando 

também, neste mesmo artigo, inciso VII, promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e dos benefícios da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

Ao discorrer sobre currículo, desde o pleno predeterminado ao mínimo, 

Rodrigues (2002) apresenta sua análise do tema na flexibilização do ensino do Direito. Relata 

que os primeiros cursos de Direito brasileiros foram criados através de lei de 11 de agosto de 

1827, estabelecendo-se duas sedes: em São Paulo e Olinda, denominados então de Academias 

de Direito. Narra que o curso de São Paulo foi instalado no Convento de São Francisco, em 

março de 1828; o de Olinda, no mosteiro de São Bento, em maio desse mesmo ano. Em 1854 

passaram a se denominar Faculdades de Direito, e o curso de Olinda foi transferido para Recife. 

Em 1869 foi implantada a reforma do ensino livre, segundo a qual o aluno não era obrigado a 

frequentar as aulas, mas apenas os exames e obter a aprovação. 

Conforme descreve o autor, no Império o ensino do Direito se caracterizou pelo 

controle do governo central. Os cursos, embora localizados nas províncias, foram criados, 

mantidos e controlados de forma absolutamente centralizada. Ainda segundo Rodrigues, esse 

controle abrangia recursos, currículo, metodologia de ensino, nomeação dos lentes e do diretor, 

definição dos programas de ensino e até dos compêndios adotados; ter sido o jusnaturalismo a 

doutrina dominante, até o período em que foram introduzidos no Brasil o evolucionismo e o 

positivismo, em torno de 1870; ter havido em nível de metodologia de ensino, a limitação às 

aulas-conferências, no estilo de Coimbra; ter sido o local de comunicação das elites econômicas, 

onde elas formavam os seus filhos para ocuparem os primeiros escalões políticos e 
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administrativos do país; por não ter acompanhado as mudanças que ocorriam na estrutura social 

(RODRIGUES, 2002, p. 19). 

Com o surgimento da República, discorre o autor, apresentou-se a possibilidade 

da criação das faculdades livres, instituições particulares que podiam funcionar regularmente, 

sob a supervisão do governo, gozando de todos os privilégios e garantias das faculdades 

públicas federais, inclusive o direito de conferir o grau acadêmico após o cumprimento, pelo 

aluno e pela instituição, das exigências contidas nos estatutos provas e aprovações. Relata que 

tais fatos elevaram o número de cursos, o que gerou maior acesso da classe média ao ensino 

superior. A criação de novos cursos encerrou o dualismo exercido por São Paulo e Recife e deu 

início ao pluralismo quantitativo de Cursos de Direito no país. Segundo o autor em referência, 

esse fato passou a ser apontado, por muitos, como um dos principais motivos da decadência do 

ensino do Direito no país. 

Refere Rodrigues que, em 1962, implantou-se pela primeira vez na história do 

ensino do Direito brasileiro, um currículo mínimo – até então o Estado, por seus órgãos 

competentes, sempre impusera currículos plenos predeterminados, o que, formalmente, 

constituiu-se em um avanço. Diz que, “no entanto, a alteração introduzida no conjunto 

normativo educacional não trouxe maiores efeitos na prática efetiva presente nos Cursos de 

Direito, mantendo-se os currículos plenos limitados e estanques, apesar da flexibilidade 

introduzida pelo novo sistema adotado” (RODRIGUES, 2002, p. 19). 

Ainda na narrativa do autor, se depreende que no período de 1930 a 1972, além 

das questões já destacadas, muito pouca coisa mudou qualitativamente no ensino do Direito, 

sem grandes mudanças estruturais. Diz que no período houve uma grande proliferação de cursos 

de Direito por todo o país, ampliando o acesso a eles por parte da classe média. E que as 

reformas efetuadas buscaram novamente dar um caráter mais profissionalizante ao curso e 

mantiveram a rigidez curricular, à exceção da realizada em 1962, que introduziu um pequeno 

germe de flexibilidade. A qualidade se manteve em baixo nível, e o conteúdo desvinculado da 

realidade social. Prevaleceu, na prática, a aula-conferência, embora, segundo o autor, nesse 

período tenha se desencadeado a crise do ensino do Direito como um aspecto da crise do Direito 

e da sua Cultura, estabelecendo-se a crítica ao ensino meramente legalista, defendendo, como 

meta pedagógica, o desenvolvimento do raciocínio jurídico. 

Conforme Rodrigues (2002), em 1972, através da Resolução n° 003 do Conselho 

Federal de Educação, introduziu-se no país um novo currículo mínimo para os Cursos de 

Direito, substituído em dezembro de 1994, através da Portaria do MEC n° 1886/94. Havia, nele, 

uma razoável flexibilidade, visando à sua adaptação ao mercado de trabalho e às realidades 
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locais e regionais. Para o autor, essa reforma curricular não trouxe, no entanto, os resultados 

esperados, e o currículo continuou desvinculado da realidade social. 

Descreve que no período que vai de 1972 até os dias de hoje, a produção 

acadêmica cresceu, preocupada com o diagnóstico e a solução da crise do ensino do Direito; e 

que é visível, também, o crescimento descontrolado do número de vagas em Cursos de Direito, 

principalmente através da criação de faculdades de Direito em instituições particulares e do 

aumento abusivo das vagas nos cursos já existentes. 

Tais discussões e problemas, segundo Rodrigues, levaram o Ministério da 

Educação (MEC), no início da década de 80, a criar uma comissão de Especialistas de Ensino 

de Direito (CEED), com a finalidade de apresentar uma nova proposta de currículo. A proposta 

apresentada ao CFE nunca foi implantada. Já na década de 90 foi a vez do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criar uma comissão de Ensino Jurídico (CEJ), 

encarregada de diagnosticar a situação desse ensino no país e de apresentar propostas de 

solução, o que foi efetivado com grande repercussão. Seguiu-se a ela a convocação, pelo MEC, 

de nova Comissão de Especialistas. Dessa vez a proposta apresentada teve melhor sorte e foi 

aprovada, com suas diretrizes tornadas obrigatórias já a partir de 1996, através da Portaria MEC 

n° 1.886/94 (RODRIGUES, 2002, p. 20). 

Ainda segundo Rodrigues (p. 22), com a entrada em vigor da nova lei das 

diretrizes e bases da educação nacional, LDB, em 1996, introduziu-se no Direito Educacional 

brasileiro a figura das Diretrizes Curriculares, em substituição à ideia de Currículo Mínimo. 

Com Base nessa alteração e na necessidade de adaptação, nessa matéria, do conjunto normativo 

nacional, o Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2002, expediu o parecer n° 146/02, no 

qual propõe as novas Diretrizes Curriculares para a área do Direito, com a revogação da norma 

vigente. Esse ato, homologado pelo Ministério da Educação, torna-se o centro de uma grande 

discussão sobre a flexibilização curricular e suas consequências para o direito. 

Em abordagem sobre o modelo de Currículo Pleno Predeterminante (1827- 

1961), o autor refere que os primeiros Cursos de Direito brasileiros tinham um mesmo currículo 

pleno predeterminado (fixo e rígido), composto por nove cadeiras e com duração de cinco anos. 

Analisa Rodrigues que as disciplinas que compunham sua grade curricular demonstravam forte 

vinculação orgânica com o Império e suas bases político-ideológicas. 

Quanto ao modelo de Currículo Mínimo (1962-1995), diz o autor que, em 1962 

o Conselho Federal de Educação criou, pela primeira vez, um currículo mínimo para o ensino 

do Direito, o que facilitou a construção de currículos plenos parcialmente diferenciados no nível 

das diversas instituições de ensino e sua adaptação às necessidades e realidade regionais, 
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alterações essas que passaram a vigorar em 1963. Afirma que foi essa a primeira mudança 

importante implementada no Brasil, no caminho da flexibilização curricular. A duração 

continuou fixada em cinco anos. 

Para melhor esclarecer como ocorreu essa fase de transição, o autor elenca as 

diferentes etapas da portaria do MEC n° 1886/94 (1994-2002): construção, edição, vigência, 

agonia e morte. 

Em 31 de dezembro de 1994 (com vigência obrigatória a partir de 1996) são 

editadas, por portaria ministerial, as normas curriculares para os Cursos de Direito. Esse 

conjunto normativo, segundo seu texto, fixava as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo 

desses cursos, ou seja, ia além do que tradicionalmente era objeto das normas curriculares dos 

cursos de Direito. Ao fixar as diretrizes curriculares ela continha uma série de orientações que, 

obrigatoriamente, teriam de ser levadas em consideração. 

Contudo, conforme reflete o autor, continuam sendo as alterações curriculares o 

mote principal de todas as reformas do ensino do Direito que continuam hoje sendo realizadas 

no país. 

Segundo Rodrigues, a edição de novas diretrizes curriculares para os Cursos de 

Direito, pelas inovações que incluem, pode ser um instrumento importante no processo de 

autocrítica necessário, que possibilite, verdadeiramente, superar essa visão de autossuficiência, 

“esse ranço narcisista que persegue os profissionais do Direito e suas escolas”. 

Sobre as diretrizes curriculares aprovadas pelo CNE para o Curso de Direito, 

Rodrigues (2002) narra que, em abril de 2002, a Câmara de Educação Superior, através do 

Parecer n° 146/02, partindo das recomendações abaixo listadas, inseridas no que denominou de 

Diretrizes Curriculares Nacionais, e que sintetizam, em grande parte, o espírito dos pareceres e 

documentos anteriores, definiu as diretrizes curriculares de um conjunto de cursos superiores, 

entre os quais o de Direito. Esse parecer também traz uma detalhada diferenciação entre o que 

se deve entender por currículo mínimo e por diretrizes curriculares. 

Na sequência, o parecer CES/CNE n° 146/02 estabeleceu a definição das 

diretrizes curriculares dos cursos que foram seu objetivo, em dois níveis: as diretrizes comuns 

aos cursos relatados e as diretrizes específicas por curso relatado. As diretrizes comuns são 

compostas pelos balizamentos atinentes aos seguintes aspectos: Projeto pedagógico; 

organização curricular; estágios e atividades complementares; acompanhamentos e avaliação; 

e monografia/trabalho de conclusão de curso. Já as diretrizes especificas são compostas pelos 

seguintes aspectos, peculiares a cada curso: perfil desejado do formado; competências e 

habilidades; conteúdos curriculares (RODRIGUES, 2002, p. 54). 
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Rodrigues discorre, ainda, sobre a repercussão das novas diretrizes curriculares 

no seio da comunidade acadêmica e profissional afirma que, relativamente às novas diretrizes 

curriculares, o Conselho Federal da OAB, em 20 de maio de 2002, encaminhou ao ministro da 

Educação o ofício n° 467/2002 – GPR, no qual declara sua preocupação com a homologação 

do parecer CES/CNE n° 146/02, destacando as consequências que, no entender dessa entidade, 

podem advir da implementação das novas diretrizes. 

Refere, também, que, o modelo organizacional proposto para elaborar ou 

reformar o currículo, uma vez definido o projeto pedagógico, em seus outros aspectos, parte de 

uma divisão do currículo pleno em núcleo obrigatório comum e núcleo opcional IES. 

Ainda conforme Rodrigues, o núcleo obrigatório comum é formado pelos 

conteúdos fundamentais e profissionalizantes, pelas atividades complementares (de ensino, 

pesquisa, extensão, etc.) e pelos estágios supervisionados. Diz que esse núcleo é composto pelo 

conjunto de conteúdos (aqueles expressamente referidos nas diretrizes curriculares ou que 

derivam de sua interpretação sistemática) que são obrigatórios para todas as IESs e, portanto, 

comuns. Essa obrigatoriedade, de acordo com o que expõe o autor, é mais formal do que 

material, considerando-se que nos conteúdos profissionalizantes há uma relativa flexibilidade, 

que se amplia nos estágios e se torna praticamente plena nas atividades complementares. Afirma 

que, mesmo no que se refere aos conteúdos fundamentais, a forma de disponibilizá-los pode ser 

extremamente variada: em disciplinas próprias (regulares ou modulares), através de atividades 

complementares, em seminários, por meio de atividades de pesquisa, etc. Resume que, mesmo 

os conteúdos e atividades obrigatórias só tomarão forma no contexto do projeto pedagógico. 

O autor apresenta uma proposta de agrupamento em que busca distribuir as 

diversas espécies de atividades, consideradas como complementares, durante a curta 

experiência histórica em que já integram as diretrizes curriculares para a área de Direito, tendo 

como grupos aglutinadores os aspectos ensino, pesquisa e extensão. Assim se distribuem: 

Ensino: Disciplinas de outros e/ou de outras IES, escolhidos livremente pelo 

aluno, quando não consideradas na carga horária do eixo de formação aberta, do núcleo 

opcional IES; Cursos livres (informática, idiomas, etc.); Módulos temáticos (minicursos, 

seminários, etc.) Assistências relatadas de monografias, dissertações de mestrado e de teses de 

doutorado; Monitorias em disciplinas ou atividades do curso de Direito; Pesquisa: atividades, 

programas e projetos de pesquisa na forma definida por cada instituição em particular; 

Extensão: programas e projetos de extensão, na forma definida por cada instituição em 

particular; Estágios externos realizados pelos alunos do curso de Direito, fora do núcleo de 

práticas jurídicas, de forma supervisionada. 
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Indica-se que, na regulamentação das atividades complementares, se faça uma 

limitação de carga horária por grupo de atividades, restringindo a liberdade de escolha 

individual que cada aluno possui, e, também, que não seja permitido o cômputo de mais de 50% 

de carga horária total exigida, em uma única modalidade. Essa inclusão é salutar e visa forçar 

o aluno a realizar mais de uma espécie de atividades. 

Quando se fala em direito, cria-se o pensamento de que direito se resume em 

justiça, mas o conceito vai muito além; “ser adepto ao direito é ter sede de justiça” é uma visão 

simplificada do fazer jurídico. 

Sousa Junior propõe que o direito deve ser atribuído ao povo e seu protagonismo, 

a partir da rua. Sugere que o tema, seus fundamentos, sua concepção, “já não são debatidos 

apenas na academia, entre intelectuais, mas ganharam dimensão pública, interessando, 

incomodando, interpretando os meios ordinários, a opinião do senso comum e provocando 

manifestações e uma inusitada circulação de opiniões” (SOUZA JUNIOR, 2011, p. 54). 

Ainda segundo o autor, o Direito interage na sociedade e encoraja aqueles que 

antes estavam apenas fechados dentro de uma universidade e agora desejam ir para as ruas, para 

a sociedade, interagir com as pessoas, ajudá-las a se encontrarem com as leis e seus direitos. 

Motta (1997) esclarece que o Direito Educacional Brasileiro está ordenado em 

um conjunto de normas legais escritas que regulam as formas de instituição, organização, 

manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como as condutas humanas diretamente 

relacionadas com os processos educativos, tanto no seio das famílias quanto nas organizações 

governamentais e as instituições mantidas pela livre iniciativa. 

Depreende-se que o ensino do Direito em base sólida e organizada formará 

profissionais focados na correlação direta entre a prática jurídica e a dinâmica social. 

Na CF, em seu Artigo 22 XXIV, conclui-se que compete privativamente à União 

legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Cabe, também, à União, por meio do 

Ministério da Educação e de seu Conselho Nacional de Educação, interpretar o texto legal e 

baixar normas complementares de validade nacional, regulamentando a educação no país. 

Para esclarecer sobre as diretrizes e suas portarias vigentes nos últimos anos, 

apresentam-se algumas considerações pertinentes. 

Inicialmente, a Portaria Ministerial n. 3 de 1972; em meados do século XX, o 

Ministério da Educação passou a traçar diretrizes curriculares no sentido de unificar o currículo 

dos cursos jurídicos. Então, entrou em vigor a Resolução n. 3/72 por parte do Ministério da 

Educação. Fato é que a Resolução n. 3/72 foi criada e passou a vigorar sustentando que a partir 
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desse momento o Ministério da Educação passou a criar mecanismos de fiscalização dos cursos 

jurídicos para que pudessem se adequar às novas regras a partir de então publicadas. 

Ressalta-se que o curso de Direito passou, nos últimos anos, a ser organizado 

segundo a Resolução n. 9 de 29 de setembro de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 

Lembrando que, de todas as diretrizes criadas até então vigentes no Brasil, a 

Resolução CFE n. 3 de 1972 foi a que mais permaneceu regulando os cursos de Direito 

brasileiros, já que somente em 1994 o Ministério da Educação publicou novas diretrizes 

curriculares através da Portaria Ministerial n. 1886 de 30 de dezembro de 1994, que avançou 

mais ainda para a busca da qualidade do ensino jurídico. 

A partir da sua publicação, nota-se o surgimento das chamadas atividades 

complementares nas diretrizes curriculares do Direito. Em seu artigo 3° diz que o curso jurídico 

desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, interligadas e obrigatórias, segundo a 

programação e distribuição aprovadas pela própria instituição de ensino superior, de forma a 

atender as necessidades de formação fundamental, sócio-política, técnico-jurídica e prática do 

bacharel em Direito. 

Na Resolução 9/2004 em seu Art. 5° fala que o curso de Direito deverá 

contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua Organização Curricular, conteúdos e 

atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de formação: 

Em seu inciso II vem dizer que o 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, conteúdos essenciais sobre Direito 

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual. 

Em seu Art. 2° narra que a organização do Curso de Graduação em Direito, 

observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, se expressa através de 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. 
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As diretrizes curriculares têm em mira fornecer as linhas gerais para os cursos 

jurídicos estruturarem seus projetos pedagógicos de forma autônoma e criativa, demandar 

atividades de caráter social, ajudando na formação do aluno de Direito preparando-o 

intelectualmente e fortalecendo sua aptidão para o exercício técnico e profissional do Direito. 

Na LDB, em seu Art. n. 43 Inciso VI, vem dizer sobre estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Frisando 

também, neste mesmo artigo, inciso VII, promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e dos benefícios da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

O Estado não estabelece mais currículo mínimo, e sim diretrizes; dentro delas, 

as faculdades compõem e organizam livremente seus próprios currículos e atividades. 

O Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Superior, por meio de 

Resoluções, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 

Neste trabalho, reportamos as Resoluções de n. 9 e n. 3, respectivamente, de 29/09/2004 e 

14/07/2017, assim como Pareceres a elas posteriores, homologados pelo Ministério da 

Educação - Conselho Nacional de Educação. Apresentam-se nos anexos I, II, III, IV. 

A Resolução CNE/CES, n. 9, de 29/setembro/2004, em treze artigos, instituiu as 

Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito, Bacharelado, determinando que a 

organização do Curso de Graduação em Direito se expresse 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, o regime acadêmico de oferta, a 

duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto 

pedagógico (ANEXO I). 

Em publicação de 30/maio/2012, Seção 1, pág. 33, do Diário Oficial da União, 

o Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) homologou o Parecer n. 362/2011, aprovado em 

1./setembro/2011 - Colegiado CES, decorrente de pedido da Promotoria de Justiça de Estrela 

do Sul-MG, solicitando que fosse verificada a possibilidade de se aperfeiçoar a redação do Art. 

7º, § 1º, da Resolução CNE/CES n. 9/2004, que trata dos núcleos de prática jurídica, cujo 

parágrafo citado se refere ao Estágio Supervisionado (ANEXO II). 

Em 5/julho/2017, Seção 1, pág. 9, do Diário Oficial da União, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE/CES) homologou o Parecer n. 150/2013, aprovado em 

05/junho/2013 - Colegiado CES, que trata da Revisão do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 
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9/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, 

com ampla e minuciosa revisão dos textos anteriores, seguido de um projeto de Resolução 

(ANEXO III). 

Em 14/julho/2017, por meio da Resolução n. 3, o Conselho Nacional de 

Educação/CES alterou a redação do Art. 7º da Resolução n. 9/2004, que trata do Estágio 

Supervisionado (ANEXO IV). 
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4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO INSTRUMENTOS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 

Na Resolução n. 9/2004, em seu Art. n. 8°, diz que as atividades complementares 

são componentes curriculares enriquecidos 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 junto à comunidade. 

Sendo assim, com as atividades complementares, o estudante de Direito 

consegue ampliar o seu lado humanístico, podendo lidar com diversas realidades diferentes 

além de poder adentrar em situações fora do ambiente acadêmico. 

A Lei 9.608/1998 diz da participação em eventos científicos de interesse 

jurídico, sem apresentação de trabalho, como congresso, seminário, simpósio, palestra, oficina, 

debate, mesa redonda e similares; atuação em comissão organizadora de eventos científicos de 

interesse jurídico; divulgação de matéria jurídica em rádio, televisão, internet, revista ou jornais 

de circulação regular; participação em equipe esportiva; atuação como mesário em eleições 

municipais, estaduais ou nacionais; atuação como jurado em conselho de sentença; entre outros. 

Lembrando que, não se pode confundir de maneira alguma as atividades complementares com 

o Trabalho de Conclusão de Curso ou até mesmo com o Estágio Supervisionado e, conforme o 

Art. n. 12 vem dizer que as diretrizes curriculares nacionais desta resolução deverão ser 

implementadas pelas instituições de ensino superior, obrigatoriamente, 

no prazo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir desta publicação. 

As atividades complementares, enquanto elemento curricular, aparecem então 

como canal de abertura para grandes descobertas. Desta forma, tais atividades são apresentadas 

como espaço de possibilidades. Tal processo se dá com bastante dinamismo e 

compartilhamento do professor, o aluno e a sociedade. Com esta ferramenta os alunos de curso 

jurídico aplicariam na sociedade todo o conhecimento adquirido em sala de aula e assim o 

Direito passou a ser interligado fora das instituições de ensino e adicionado dentro das 

comunidades pertencentes ao redor daquela instituição de ensino. 

Observa-se no art. 3° da Resolução 9/2004 que o curso de graduação em Direito 

deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, 

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

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliadas a uma 
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postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem 

autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do Direito, da prestação da justiça e do 

desenvolvimento da cidadania. 

Lembrando que as atividades complementares, previstas nas novas diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em Direito, podem ser consideradas como uma 

inovação aos projetos dos cursos jurídicos, fornecendo-lhes um tom de vanguarda e atualidade, 

oportunidade de se construírem as habilidades e competências do aluno adquiridas, e ajudando 

a sociedade. 

Além da ideia de que a realidade social, isto é, a captação de eventuais problemas 

que surgem na sociedade, pelo exercício das atividades complementares conjuntamente com as 

demais atividades de práticas de ensino jurídico, encontra-se a real possibilidade de se ter uma 

ação social eficaz para solucionar estes problemas. 

Na CF, em seu art. 6°, a educação, um direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. 

 
4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Pereira (2012) afirma que não se pode falar em política pública fora da relação 

Estado e sociedade; portanto, segundo o autor, “políticas públicas são ações públicas assumidas 

pelos governos, instituições públicas estatais com ou sem participação da sociedade, que 

concretizam direitos humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em lei”. 

Discorre, ainda, que tudo o que o Estado faz ou deixa de fazer são metas das 

políticas públicas a serem cumpridas, tais como o investimento, os seguimentos beneficiados 

ou excluídos pelos serviços. Dependendo de como são elaboradas, elas podem colaborar na 

melhoria da qualidade de vida da população, ou podem privilegiar setores dominantes da 

sociedade, com o aumento da concentração de renda, reforçando, assim, a desigualdade social 

(PEREIRA, 2012, p. 33). 

O estudo aprofundado, bem como o entendimento abstraído dos pensamentos de 

autores voltados para a questão, demonstra que as políticas públicas formam um leque de 

oportunidades para a sociedade se relacionar com o estudante de Direito, visto que o ensino 

jurídico é abrangente, rico em conhecimento, e pode corresponder às expectativas das 

comunidades sociais, que também anseiam aprender. Daí a relevância das práticas jurídicas e 
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das atividades complementares, pensando-se na sociedade que não possui acesso ou interação 

com ensino e conhecimento jurídico, e que passa a se agregar a estes novos moldes, vencendo- 

se, assim, preconceitos e a desigualdade social. 

Dora (2002, p. 323) narra que os negros, os pobres, os marginalizados pela raça, 

pelo sexo, por deficiências físicas ou psíquicas, por idade etc., continuam em estado de 

desalento jurídico em grande parte do mundo. Cita a garantia constitucional da dignidade 

humana e da liberdade, igual para todos, mas constata que “não são poucos os homens e 

mulheres que continuam sem ter acesso às iguais oportunidades mínimas de trabalho, de 

participação política, de cidadania criativa e comprometida, deixados que são à margem da 

convivência social, da experiência democrática na sociedade política”. 

Por isto é tão importante usar as atividades complementares como um novo 

modelo exemplar de políticas públicas, como recurso eficiente para mudar e fazer com que a 

desigualdade social seja obstruída, garantindo que as grandes comunidades tenham acesso ao 

conhecimento jurídico. Ou seja, trazer para a sociedade conhecimentos sobre Leis, Informação, 

Aprendizado, ajudar os cidadãos a solucionar problemas em âmbito social. Pois nem sempre a 

sociedade, em si, está envolvida com o saber jurídico, e geralmente desconhece seus direitos no 

exercício da cidadania. 

Afinal, é de suma importância a integração da cidadania em ações de políticas 

públicas, pois o interesse das atividades complementares no ensino jurídico é a propagação de 

políticas públicas que viabilizem a melhoria da qualidade de conhecimento jurídico dos 

cidadãos. É, portanto, relevante que sejam tomadas medidas para a valorização da realidade 

social para uma melhor aplicabilidade nas comunidades. 

 
4.1.1 A extensão universitária no contexto das políticas públicas 

 
 

Bittar (2006) avalia que existem muitas formas de escravidão. A física submete 

os corpos, condicionando-os a exigências e ordens do senhorio; a econômica marca a 

subserviência a uma outra espécie de poder, menos sutil que a força física, o poder do capital; 

a escravidão cultural abrange a escravidão moral, ideológica e intelectual. Conforme se 

depreende, esta última gera uma passividade dócil na aceitação de padrões ideológicos e 

comportamentais, em detrimento da identidade e da autonomia crítico-reflexivo nos planos 

cultural, moral e intelectual. 

Refere o autor que, “em tempos democráticos, a educação, atrelada à ideia de 

pesquisa, deve ser o vetor que movimenta a libertação da cultura nacional de seu escravismo 
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cultural, arraigado ao longo de séculos por diversas práticas alienadoras”. Explica que tal 

arraigamento está fixado na consciência histórica de homens e mulheres, condicionados às 

práticas convenientes ao opressor. Alerta sobre a percepção de que a leitura da realidade pelo 

oprimido torna-se alienada, escravizada, determinada pelas conveniências daquele que o 

oprime. “Libertar a cidadania brasileira deste jugo é uma tarefa árdua para a educação 

contemporânea, sobretudo em um contexto de profunda mercantilização do ensino.” (BITTAR, 

2006, p. 83) 

Ainda conforme Bittar (2006), sem um diálogo produtivo não se pode idealizar 

uma libertação do colonialismo injetado na cultura brasileira. Afirma que, em escolas e 

universidades pratica-se de tudo, menos educação, quando o modelo utilizado é aquele em que 

os educandos “recebem” os conhecimentos “doados” pelos docentes; desse modo, segundo 

Bittar, os processos pedagógicos refletem a mera “reprodução” dos conhecimentos como 

informações desarticuladas. Faz uma analogia entre o conhecimento, como descrito, e as 

orquídeas de uma estufa: só servem para ser olhadas, não tocadas; “pois desenraizado de sua 

compreensão é incapaz de carregar consigo a consciência real dos modos de construção do 

conhecimento”. 

Valendo-se dessas comparações, Bittar sugere que pesquisa e ensino se unam 

para formar um bloco único de despertar para a consciência ampla da formação libertadora; 

uma ligação que se deve refletir nas práticas educacionais como meio e forma de se realizarem 

as propostas incentivadoras da pedagogia da autonomia. 

Ressalta a importância da pesquisa para o desenvolvimento de habilidades e 

competências não exigidas pelos métodos de ensino convencionais; afirma, ainda, que a 

insuficiência da educação, em si, é algo que, corretamente, a própria legislação educacional 

reflete. Embasa sua afirmativa no texto da LDB, artigo 43, quando diz: “A educação superior 

tem por finalidade: I estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo” (BITTAR, 2006, p. 144). 

Para o autor em referência, é urgente que a pesquisa funcione como agente de 

conscientização, mobilização e politização profissional e social; e, para isso, que sua real 

significação seja reconhecida pela sociedade e as instituições de ensino. Chama a atenção para 

o quanto o potencial explosivo da pesquisa é capaz de revolucionar uma sociedade, um país, 

uma cultura, um povo. 

Alerta Bittar (2006) que, “um país mantido em condições precárias de 

desenvolvimento econômico, em subserviência cultural, em dependência tecnológica, em 

carência de autonomia intelectual, em situação de penúria social... é sempre uma vítima 
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potencial para a usurpação econômica e humana”. Assim, reafirma que a pesquisa é um forte 

potencial libertador, cujos “investimentos invisíveis” retornam para o próprio país em forma de 

benefícios, materializáveis, concretizáveis e economicamente aferíveis. 

Bittar refere que a pesquisa em iniciação científica é de extrema importância para 

a definição do papel do futuro profissional da área jurídica; e, sobretudo, que o trabalho de todo 

operador do Direito depende de uma cultura dos textos. Discorre que esse tipo de atividade deve 

ser estimulada visando à “formação de uma mentalidade científica entre os membros do corpo 

discente, facultando-se a interação do curso de Direito com as ofertas de iniciação científica”. 

Para o autor, o estímulo à iniciação científica não se deve restringir apenas à 

concessão de bolsas, mas também com a efetiva realização de eventos, congressos, encontros e 

concursos de monografias jurídicas; alguns deles com exclusiva participação e direção dos 

próprios alunos, com a oferta de prêmios aos participantes mais destacados. 

Sugere que, dessa forma, pode-se criar um canal oficial de divulgação do 

movimento acadêmico, além de fornecer elementos que estimulem a formação, o aprendizado, 

abrindo-se oportunidades para o despertar de vocações científicas e talentos em pesquisa. 

Bittar (2006) cita que a monitoria também pode servir de estímulo para implantar 

o sistema de iniciação científica dentro do espírito da comunidade acadêmica. Diz que, com 

ela, se efetiva o contato entre alunos e docentes, e que, sob a orientação do professor, o estudante 

poderá galgar níveis cada vez mais aprofundados de conhecimento das disciplinas, integrando- 

se, assim, ao processo de produção científica monográfica, o que pode estimular a uma carreira 

docente no futuro. 

Reforça o autor que a monitoria se presta, também “para a integração entre o 

corpo docente e discente, proporcionando diálogo contínuo de informações e experiências 

universitárias, diversificadas, o que faculta aos próprios alunos a referência entre seus colegas 

do caminho da pesquisa a seguir” (BITTAR, 2006, p. 149). 

Conforme descreve Bittar, não se podem dissociar as linhas de pesquisa e os 

projetos acadêmicos de canais de divulgação oficiais da produção intelectual nas universidades. 

Diz o autor que a publicação é fundamental para a expansão do saber que se produz na 

universidade; e argumenta que o veículo oficial é que dá vazão às necessidades de pesquisa e 

diálogo do corpo docente e, também, do corpo discente, dentro do ambiente universitário. 

Possibilidade de pesquisa como decorrência das atividades complementares. 

Lembra que “esse mesmo mecanismo permite às demais instituições conhecerem 

os resultados das pesquisas e dos pensamentos dos professores vinculados a determinadas 
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instituições, de modo que o intercâmbio de ideias é facilitado por meio desse tipo de recurso 

institucional” (BITTAR, 2006, p. 145). 

Bittar discorre que, mediante convênios, pode-se abrir a oportunidade para que 

alunos frequentem cursos externos à faculdade, de elevado interesse acadêmico e de alto grau 

de seriedade científica. Assim, poderão preencher o número de horas-atividades 

extracurriculares por meio de atividades escolhidas pela universidade, selecionadas e dirigidas, 

para complementar a formação e o aprendizado do corpo discente. 

Reforça que o acompanhamento e o estímulo da produção científica do corpo 

docente ajuda a ampliar as ambições acadêmicas, e, para tanto, são necessárias sérias políticas 

de engajamento profissional e científico dos docentes. Sugere como método favorável a 

vinculação do plano de carreira à produção científica e ao aprimoramento contínuo do corpo 

docente, instituindo-se formas administrativas de estímulo e controle dessa produção, como 

relatórios semestrais; valorização em concursos na carreira; premiações institucionais. 

Sobre a relevância social da universidade, o autor lembra que esse papel não se 

restringe somente à produção e reprodução de saberes, mas sobretudo na possibilidade que ela 

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”. Discorre, ainda, sobre as melhorias advindas de tais práticas: quanto mais 

atendimentos realizados, diminuem-se as diferenças sociais e contribui-se para a efetiva solução 

de necessidades da população carente; com o aumento da interação entre palestras, cursos, 

seminários e aulas de prática jurídica, pode-se proporcionar ao corpo discente experiência 

integrativa de teoria e prática no curso de Direito; com o aumento do quadro de estagiários, 

abrem-se oportunidades sempre novas para o alunado de participarem deste processo de 

aprendizado e aplicação de conhecimentos (BITTAR, 2006, p. 147). 

Refere o autor (p. 147) que a implantação do juizado especial, mediante convênio 

com o Tribunal de Justiça, para atendimento da população e resolução, conciliatória ou não, de 

demandas sociais, mesmo não sendo obrigatória, é oportunidade para a Universidade interagir- 

se à comunidade circundante, prestando relevantes serviços jurídico-sociais. Afirma que o 

atendimento regionalizado e alternativo das questões judiciárias tem proporcionado fartas 

experiências positivas para a rápida e eficaz resolução de pendências que somente se 

eternizariam nas estruturas antigas do Poder Judiciário. E, aponta como vantagem maior a 

integração do aluno nesse processo de aprendizado e prestação de serviços sociais. Sugere, 

ainda, a formação de Câmara de Negociação e Arbitragem como excelente projeto a ser 

implantado para a resolução arbitral de conflitos sociais. 
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Sobre o Escritório Modelo, Bittar (p. 148) diz que, nele, o fazer jurídico sai da 

linha de reflexão para tornar-se prática, e enfrentar a crua realidade operacional; “transplantar- 

se de seu aspecto teorético, acadêmico, ou, ainda, hipotético-normativo, em facticidade, em 

acontecimento, ou, em uma palavra, em participação social e técnica da resolução de conflitos”. 

Aponta a Portaria n° 1886/94 do MEC como base para a interpretação de que, 

dentro da proposta, o Escritório é o lugar em que todas as fragilidades de um curso jurídico se 

tornam mais patentes, as fissuras se tornam flagrantes, e em que as lacunas de formação ainda 

podem ser tratadas e conduzidas, corrigidas e encaminhadas, antes de o profissional do Direito 

lançar-se no mercado jurídico, onde enfrentará discriminações, a impaciência dos clientes e as 

problemáticas inerentes à condução dos valores sociais e do trabalho. 

Segundo Bittar, o aluno vocacionado ao Direito, além de desenvolver suas 

habilidades técnico-práticas, exerce a cidadania, a partir de seu saber, de sua experiência e de 

seu aprendizado, ao participar na solução de conflitos sociais, avolumados no Poder Judiciário, 

sem resolução, o que contribui para agravar o quadro de diferenças sociais que incomodam uma 

sociedade sequiosa de mudanças e de justiça social. Completa o autor que, todo esse movimento 

para a formação do futuro operador do Direito ético e com capacidade de exercer 

conscientemente sua função social, sua delegação constitucional, passa pelo Escritório Modelo. 

A prática jurídica é necessária  para  o  aperfeiçoamento  de  novos  juristas  e, 

principalmente, para levar o aluno ao encontro da sociedade. 

Sousa Junior (2011, p. 81) explica que o núcleo de prática jurídica – NPJ, como 

é sabido, acabou recebendo o influxo da mobilização dos estudantes para imprimir à sua 

formação a dimensão de realidade. Afirma que a intervenção dos antigos escritórios modelos 

de advocacia qualificou-a “com a condição de política do processo de assessoria jurídica 

universitária vivenciado pelos serviços de assessoria jurídica que as organizações estudantis 

procuravam imprimir ao modelo de prática reivindicado curricularmente”. 

No parecer 5/6/2013, manifestou-se que fossem incrementados no Art. 7° da 

Resolução 9/2004 os parágrafos 3° e 4°, com o seguinte texto: 

Parágrafo 3°: para desempenho de suas funções, o núcleo de prática jurídica 

poderá manter convênios com outras entidades de ensino, instituições públicas ou privadas, 

além de escritórios de advocacia, de modo a viabilizar aos alunos a participação em atividades 

jurídicas práticas, tal como previstas no Projeto Pedagógico do curso. 

Parágrafo 4°: O núcleo de prática jurídica, com o objetivo de pleno atendimento 

às demais demandas acadêmicas do curso, poderá contemplar, dentre outras, as seguintes 

atividades: I – Práticas simuladas; II – Visitas orientadas; III – Participação em atividades de 
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arbitragem, conciliação e mediação; IV – Participação em atividades judiciais/jurídicas reais, 

mediante supervisão de profissionais orientadores vinculados à IES. 

Desta forma, os núcleos de práticas jurídicas possuem responsabilidade social 

dos estudantes de Direito, pois, em um primeiro momento houve a motivação através de 

escritórios jurídicos já ativos, logo se instaurou a assessoria jurídica de caráter universitário, 

oferecendo serviços de assistências jurídicas; com isto as instituições de Direito transformaram 

este modelo em prática curricular. 
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5 UM ESTUDO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CURSOS 
DE DIREITO DAS REGIÕES NORDESTE/SP E SUDOESTE/MG 

 
 

Neste capítulo apresentam-se as atividades complementares compostas de 

projetos pedagógicos de alguns cursos de Direito que funcionam atualmente nas localidades 

abaixo descritas. 

As faculdades que fizeram parte desta pesquisa são: Faculdade Dr. Francisco 

Maeda – Fafram - Ituverava-SP; Faculdade de Ciências Empresariais de São Joaquim da Barra- 

SP – Facesb; Faculdade Libertas - São Sebastião do Paraíso-MG; Unifeg Guaxupé-MG; Unifeb 

Barretos-SP e Faculdade Barretos-SP. 

O presente trabalho tem por base uma pesquisa bibliográfica e documental, com 

a coleta de dados e informações sobre as atividades complementares nas faculdades de Direito, 

mediante roteiro de entrevistas com os coordenadores dos cursos e com os responsáveis pelas 

atividades complementares nas instituições visitadas. 

A pesquisa de campo obteve um grande êxito, os coordenadores reconheceram 

a fragilidades no desenvolvimento das atividades complementares de suas instituições, ao serem 

entrevistados. Em algumas faculdades percebe-se que as atividades complementares ainda estão 

em processo de adequação. 

Buscou-se, inicialmente, o histórico da evolução das diretrizes curriculares dos 

cursos de Direito no Brasil, dando destaque ao surgimento e avanço das atividades 

complementares. 

Ressalte-se que os entrevistados estão aqui identificados por letras do alfabeto, 

em sequência de apresentação, para se preservar a confidencialidade exigida. 

A primeira instituição a ser pesquisada foi a Faculdade Dr. Francisco Maeda – 

Fafram, onde fomos recebidos prontamente pelo coordenador do curso de Direito, Professor 

Ms. A., que, gentilmente, nos atendeu em sua sala. 

Com uma estrutura confortável e exemplar fornecida aos alunos, a Fafram possui 

uma vasta experiência em atividades complementares, e a sociedade já está acostumada a 

interagir com a instituição por meio das atividades ali desenvolvidas. 

O professor descreveu as atividades: participação em seminários, congressos e 

conferências, exercício de monitoria, trabalhos de iniciação científica, atividades de extensão; 

e completou que todos os anos a faculdade promove o Dia da Responsabilidade Social, que 

envolve todos os cursos, inclusive o curso de Direito. Nesse dia, a faculdade abre suas portas 

para a sociedade em geral, e os alunos do curso de Direito fazem atendimentos ao público, tiram 
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dúvidas sobre processos, fazem triagem para casamentos comunitários, desenvolvem palestras 

para a população sobre Direito do Trabalho, Direito do Consumidor; “é um dia muito produtivo 

para a população e para os alunos”, completou. 

Em suas considerações finais, o professor declarou que as atividades 

complementares desenvolvidas na Fafram contam com professores responsáveis por suas 

elaborações, e que os cidadãos da cidade de Ituverava-SP são gratos pelos trabalhos 

desenvolvidos pela instituição. Segundo ele, tal gratidão é decorrente da preocupação que a 

faculdade demonstra com os cidadãos e a sociedade. 

Ressaltou que o papel do curso jurídico é contribuir para a melhoria do 

desenvolvimento da sociedade como um todo e, principalmente, como forte amparo social nas 

comunidades, e a instituição tem sido competente nisto. 

Na Facesb – São Joaquim da Barra, fomos recebidos pela professora Ms. B., que 

nos apresentou as dependências da instituição. Disse que as atividades complementares 

permeiam todo o currículo do curso, dando-lhe maior flexibilidade no trato dos mais diversos 

temas e assuntos, voltados para a promoção da interdisciplinaridade, caracterizadas por 

seminários, palestras, mesas redondas, debates, etc. 

Segundo a coordenadora, as atividades complementares estão previstas na matriz 

curricular do curso, com o cumprimento de 200 horas. São desenvolvidas em três níveis: 

instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade social, econômica e do 

trabalho de sua área/curso; instrumento de iniciação científica e ao ensino; e instrumento de 

iniciação profissional – Ensino/ Pesquisa/ Extensão. 

É de competência do Conselho de Curso normalizar as atividades 

complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em coerência com as diretrizes 

estabelecidas pela Facesb e com as do MEC. 

Relata que a responsabilidade pelas atividades complementares, inicialmente, 

ficou com a própria coordenadora do curso, por serem turmas pequenas no 1º ano. No início de 

2019, quando se iniciou a 3ª turma, essa função passou para outra coordenadora. 

Em resposta à pergunta sobre a contribuição das atividades na formação do aluno 

de Direito, disse que elas propiciam ao aluno uma participação ativa em atividades 

extracurriculares, que complementam seu conhecimento e o ajudam a construí-lo de uma forma 

mais eclética e criativa, a partir de um estreitamento das relações com conteúdos das disciplinas 

que estão sendo cursadas, de outros que ainda não foram estudados/abordados nos currículos, 

e, inclusive, de assuntos emergentes nas áreas de atuação da faculdade, que merecem ser 
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abordados e debatidos com profissionais, empresários, professores, sindicatos, associações e 

outros. 

“A formação do aluno, nesse sentido, não fica restrita à sala de aula, com 

atividades estanques, mas pode interagir criativamente com outros contextos e ajuda a 

desenvolver habilidades que podem contribuir para a formação do seu perfil profissional.”, 

completou. 

Relatou, ainda, que as ações comunitárias vêm melhorando, timidamente, e que 

algumas instituições procuram formar parceria com a faculdade, como forma de cooperação 

conjunta em prol da comunidade joaquinense e da região. 

Afirma que, a partir das atividades complementares, o ambiente universitário se 

tornou acessível até para quem não está no curso superior; como exemplos, cita os projetos 

institucionais desenvolvidos, assim como os cursos de extensão. 

A coordenadora afirma que as atividades complementares ajudam muito no 

desenvolvimento social das comunidades; por meio delas, as pessoas adquirem informações 

que as levam a querer buscar novos conhecimentos ou carreiras que podem levá-las a um mundo 

diferente, e, também, se conectarem com outras pessoas e culturas. 

Questionada sobre os ganhos sociais, a partir dos resultados obtidos, respondeu 

que “acredita que seja a partir do momento em que se percebe a mudança, inicialmente na 

percepção dos próprios alunos, vez que é uma extensão da sala de aula que se deve fazer e que 

deve ajudar a traçar o perfil profissional desses alunos”; sugere que a IES, junto com os alunos, 

deve levar às comunidades, conhecimentos e novas percepções do mundo em que vivemos. 

Outra IES pesquisada foi a Unifeg, em Guaxupé-MG. Fomos atendidos pela 

Professora Ms. C., Coordenadora do Curso de Direto, que nos mostrou toda a faculdade e sua 

estrutura, e todos os documentos relacionados às atividades complementares; em seguida, nos 

encaminhou para o Professor Dr. D., Coordenador de Atividades Complementares do Curso de 

Direito/Unifeg. 

O professor narrou que na Unifeg as atividades complementares são 

diversificadas e giram em torno de atividades de pesquisa, atividades de iniciação científica, 

atividades de extensão, jornadas semanais de estudos jurídicos, congresso científico, simpósios, 

seminários, conferências, palestras, prestação de serviços assistenciais ou comunitários. Disse 

o professor que, “nas visitas extramuros, fazemos viagens acadêmicas, com destino a Pouso 

Alegre, onde visitamos uma Câmara de Mediação e Arbitragem e o presídio modelo da APAC. 

Em viagem acadêmica a São Paulo, visitamos o Tribunal de Justiça de São Paulo, seu museu, 
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e assistimos a julgamentos em grau de recurso. Portanto, são imensos os ganhos de 

aprendizagem dos alunos do curso de Direto”, finalizou. 

Ressaltou, ainda, que os resultados das atividades complementares são positivos 

e beneficiam a comunidade, como, por exemplo: os alunos que se predispõem a atuarem em 

repartições públicas, escritórios de advocacia, contabilidade e outros que tenham afinidade com 

a seara jurídica, não se confundindo com estágios obrigatórios e sim espontâneos, têm real 

proveito em razão da vivência prática diária, além de contribuírem com a comunidade, quando 

atuam junto ao PROCON ou mesmo em instituições de caráter filantrópico. 

Ao finalizar sua entrevista, o professor concluiu que os benefícios que trazem 

para a comunidade, mesmo sendo poucas, as atividades complementares acrescentam muita 

riqueza no trabalho da faculdade com a sociedade. O professor ressalta que esta riqueza 

simboliza algo gratificante para a instituição, pois só mostra que estão no caminho certo e 

ajudando a sociedade. 

A Unifeg possui, em seu site, os manuais e arquivos das atividades 

complementares. 

Com conceito em excelência em sua região, a IES pesquisada foi a Faculdade 

Libertas, de São Sebastião do Paraíso-MG. A faculdade de Direito possui corpo docente 

qualificado, com mestres e doutores. 

Fomos recebidos pela Coordenadora do Curso, Professora Ms. E., que nos 

mostrou toda a instituição e o núcleo de práticas jurídicas, pois a coordenação das atividades 

complementares fica nesse núcleo. 

A professora explicou que as atividades complementares desenvolvidas na 

Libertas são cercadas de muito cuidado, pois elas permitem uma atualização do currículo do 

curso de Direito e uma flexibilidade em escolher as atividades que o aluno quer fazer. Assim 

explicou: “Temos complementares do 1° ao 10° ciclo. Ex. palestras, atividades sociais e uma 

lista onde o aluno pode escolher. Trabalho voluntário é muito escolhido, pois nosso trabalho 

social é muito procurado pela sociedade; desenvolvemos desta forma e tem dado certo”. 

Relatou, também, que os reflexos são muito positivos, pois têm ajudado no 

desenvolvimento da cidadania, e a instituição está com a ideia de desenvolver o dia da 

responsabilidade social em toda a cidade e fornecer orientação jurídica na praça. 

Citou um exemplo muito interessante: “Recentemente tivemos uma atividade em 

um sanatório aqui da cidade, em que os alunos orientavam os familiares sobre internação 

compulsória, documentos para a internação e alta dos pacientes; e o resultado deste trabalho foi 

muito positivo, há famílias que nos agradecem até hoje pelo auxílio prestado”. 
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Finalizou, reafirmando que “as atividades complementares desenvolvidas pela 

Libertas têm um ganho social muito grande, mas, nem sempre é tão percebido pela sociedade, 

nem todas as pessoas percebem a grandeza deste trabalho. É preciso fazer conhecer mais para 

que os ganhos possam ser maiores do que o esperado”. 

Na Faculdade Barretos, conversamos com a Professora F., Coordenadora do 

Núcleo de Atividades Complementares. A professora comentou que as atividades 

complementares desenvolvidas na Faculdade Barretos são realizadas por meio de atividades de 

ensino, monitoria em disciplina ou atividade específica do curso de Direto, grupos de estudo, 

disciplinas de outros cursos que tragam enriquecimento na formação do aluno; atividades de 

extensão, participação em seminários, palestras, congressos, conferências, simpósios, semanas 

jurídicas, participação em projetos sociais. 

Mencionou, ainda, que ela coordena todas as atividades complementares de 

todos os cursos, o que torna um pouco difícil se dedicar somente às atividades do curso de 

Direito; disse que “o fator social ligado às atividades complementares ainda é um começo, 

estamos caminhado para alcançar mais e mais a sociedade através das atividades 

complementares”. 

Ressaltou que, mesmo sendo bem poucos os trabalhos produzidos com a 

sociedade, é possível se enxergarem resultados positivos, “pois já podemos observar algumas 

mudanças sociais nas comunidades, e, mesmo o projeto sendo novo para nós, conseguimos 

enxergar um ganho e melhorias sociais”. 

Finalizou, afirmando que a instituição está trabalhando para desenvolver melhor 

as atividades complementares. 

Por último, em nossa pesquisa, a Faculdade Unifeb-Barretos, onde fomos 

recebidos pela Coordenadora do Curso, que logo nos encaminhou para o Professor Ms. G., 

Coordenador do Núcleo de Atividades Complementares. 

O professor abordou que as atividades complementares ali desenvolvidas são: 

participação em palestras, semana jurídica e participação em congressos, e que possuem uma 

parceria com a OAB da cidade, onde os alunos proferem palestras nas comunidades e em bairros 

específicos em que a informação jurídica não chega de maneira eficaz, e a instituição leva esta 

informação. 

Explicou que as atividades complementares complementam a formação 

humanística técnica e absorve vários campos e áreas da sociedade. Têm a finalidade de propiciar 

ao acadêmico um prolongamento ao currículo pleno, uma trajetória autônoma e particular, com 
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conteúdos extracurriculares que lhe permitam enriquecer o conhecimento jurídico proposto pelo 

curso. 

“A faculdade Unifeb lida muito com o lado humanístico; então, em todo o tempo 

é trabalhado o lado humanístico dos alunos junto à sociedade.”, ressaltou o professor. 

Para finalizar, disse que os ganhos são imensos, pois a troca do saber entre as 

comunidades e os alunos trazem benefícios sociais, pois o trabalho com a cidadania é 

desenvolvido junto à defensoria pública e à OAB, onde os alunos auxiliam, levando apoio e 

informação para a sociedade; “a estrutura da nossa instituição ajuda nesta integração com a 

cidadania”, completou. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nos dias atuais, as preocupações com a cidadania têm-se manifestado em todos 

os sentidos, especialmente no âmbito educacional. As atividades complementares são de suma 

importância para a participação direta do aluno e da IES junto da sociedade, e, assim, propiciar 

uma qualidade de desenvolvimento social. 

O propósito da presente pesquisa foi mostrar os reflexos das atividades 

complementares dos cursos de Direito na região, procurando observar seu empenho no 

desenvolvimento e função social. 

Conforme foi acontecendo a pesquisa, em cada visita às instituições, pudemos 

confirmar que todas seguem de forma minuciosa os projetos pedagógicos por elas 

estabelecidos, e todo ano passam por revisões ou alterações. 

No decorrer do trabalho, observamos que em algumas IES as atividades 

complementares junto à sociedade não geram tantos reflexos como o esperado; mas esforçam- 

se e se desdobram para atingir melhores resultados. 

E, há, também, as instituições que se empenham por mudanças, exercendo 

atividades complementares de maneira assídua nas comunidades, e a cada dia ampliando suas 

atuações para o desenvolvimento da cidadania. 

A intenção não foi levantar o que é certo ou o que é errado, mas, sim, abordar 

esta investigação social junto das IES e suas atividades complementares; e como pudemos 

verificar, algumas IES têm um cuidado imenso com a sociedade, sempre levando algo inovador 

para junto das comunidades; outras, já não demonstram o mesmo empenho em promover 

trabalhos significativos e regulares. Cada instituição possui seu jeito próprio de lidar com a 

sociedade por meio das atividades complementares; e o que chamou a atenção foi o fato de que 

todas querem melhorar essa interação social com as comunidades onde atuam. Mas algumas 

ainda não alcançaram essas melhorias. 

Ao apresentar o desfecho deste trabalho, esperamos que o resultado seja de 

utilidade para a motivação e criação de mais e mais projetos que envolvam atividades 

complementares e cidadania. 

Algumas IES pesquisadas manifestaram seu interesse em aprimorar mais ainda 

as atividades complementares junto à sociedade, e contam com esta pesquisa para dar o passo 

inicial, pois, ao participarem do trabalho, respondendo ao questionário e discutindo sobre o 

tema, ampliaram suas reflexões e constataram a extrema importância que têm as atividades 

complementares realizadas pelas IES nas comunidades. 
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Portanto, defendemos que as atividades complementares são fundamentais para 

o desenvolvimento social e devem, sim, obedecer à risca tudo o que é proposto pelas IES e seus 

projetos pedagógicos. 

Assim, pode-se concluir que as atividades complementares devem ser 

valorizadas e, principalmente, gerar reflexos de maneira direta nas comunidades, fazendo com 

que a sociedade se sinta amparada e protegida por esse novo saber, que conduz a IES até os 

cidadãos, facilitando-lhes o exercício pleno da cidadania, o que foi visível durante toda a 

pesquisa. Vale ressaltar que na região pesquisada as instituições de ensino estão bastante 

preocupadas com as atividades complementares e sua execução no ensino jurídico e sociedade. 
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APÊNDICE 
 
 

Roteiro de entrevista 

 
1) Quais são os objetivos das atividades complementares nesta faculdade de Direito? 

 
2) Como são desenvolvidas as atividades complementares nesta instituição? 

 
3) Nesta instituição existem pessoas responsáveis pelas atividades complementares? 

 
4) Em que medida as atividades complementares contribuem para a formação do aluno de 

Direito? 
 

5) Você percebe os reflexos das atividades complementares nas comunidades? 
 

6) Na sua opinião as atividades complementares ajudam no desenvolvimento social das 
comunidades? 

 
7) De que forma os resultados obtidos podem ser entendidos como fatores de ganhos sociais? 
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ANEXO I 
 

RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 (*) (**)1
 

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; 
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; 
 

(*)CNE. Resolução CNE/CES 9/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de outubro de 2004, Seção 1, 
p. 17 (**) Alterada pela Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017 
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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, 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. 
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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 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 



66 
 

 
 
 

ANEXO II 
 
 

PARECER HOMOLOGADO 
Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 30/5/2012, Seção 1, Pág. 33. 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

INTERESSADA: Promotoria de Justiça de Estrela do Sul UF: MG 
ASSUNTO: Solicitação para que seja verificada a possibilidade de se aperfeiçoar a redação 
do art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que trata dos núcleos de prática jurídica. 
RELATOR: Antonio Carlos Caruso Ronca 
PROCESSO Nº: 23001.000011/2011-46 
PARECER CNE/CES Nº: 

362/2011 
COLEGIADO: 

CES 
APROVADO EM: 

1º/9/2011 
 

I - RELATÓRIO 
 

Em 2/8/2010, por intermédio do Ofício nº 207/2010/PJ, o Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais encaminhou ao Presidente da Câmara de 
Educação Superior deste Conselho a seguinte solicitação: 

 
(...) 

Exmo. Sr. Presidente, 
 

Valho-me do presente para respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que 

seja verificada a possibilidade de se aperfeiçoar a redação do art. 7°, § 1°, da 

Resolução 09/04, o qual trata dos Núcleos de Prática Jurídica. 

A rigor, tem havido uma incompreensão por parte da OAB, a qual acha que 

os NPJs (Núcleos de Prática Jurídica) têm que ser credenciados junto à mesma. No 

entanto, não são Núcleos de Advocacia, mas de prática jurídica (mais amplo). 

Ademais, como a OAB Federal não regulamentou os critérios, tem ocorrido que cada 

seccional inventa os seu (sic) critérios e sem respaldo legal. Inclusive, algumas 

seccionais estão exigindo que o Coordenador seja advogado, o que extrapola a 

atribuição da OAB. Afinal, integrantes de outras carreiras e profissionais com pós- 

graduação jurídica (até lato sensu) também estão aptos a exercerem o múnus de 

Coordenador de NPJ. 
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Outrossim, a OAB pressiona os NPJs para que façam somente guarda, 

divórcio e alimentos, isto demonstra que está mais preocupada com a reserva de 

mercado do que com a qualidade em si do ensino e do aprendizado do aluno. 

No entanto, curso de ciência jurídica não forma Advogado, mas sim Bacharel 

em Direito. A OAB tem o critério de Exame de qualificação para selecionar os 

inscritos. Logo, o NPJ não precisa de (sic) credenciar junto à OAB, da mesma forma 

que uma empresa que tem estagiários não precisa estar credenciada pela OAB, 

basta aos estagiários inscreverem-se como tal junto à OAB, se desejarem exercer a 

advocacia. Afinal, o NPJ tem outras atividades como mediação, conciliação e 
arbitragem, além de poder treinar para outras carreiras jurídicas. 

Inclusive, atualmente, discute-se a necessidade de os NPJs atuarem em áreas 
de assessoria jurídica (e não apenas assistência jurídica), bem como assessoria 
jurídica popular, direitos humanos, direitos coletivos, previdência, atendimento a 
microempresa, ONGs e direito trabalhista. 

A rigor, o NPJ deve contar com advogados, mas isto não significa que o cargo 
de Coordenador deva ser privativo dos mesmos e nem que seja necessário o 
credenciamento. 

Para mudar o perfil do ensino jurídico é preciso romper com o mito secular 
de um NPJ limitado. Seria o mesmo que Conselho Federal de Medicina definir que os 

Hospitais Universitários atendessem apenas a unhas encravadas para não concorrer 

com as clínicas chiques de médicos. 

Assim, sugere-se alteração de texto nos seguintes termos: 
 

§ 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, 

tendo como Coordenador um Bacharel em Direito, com no mínimo cinco 
anos de formação e com pós-graduação lato sensu, podendo, em parte, 

contemplar convênios com outras entidades ou instituições, como ONGs e 

escritórios de advocacia; em serviços de assistência e assessoria jurídica e 

popular implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, [das] Assistência (sic) Judiciárias Municipais e da 

Defensoria Pública ouainda 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, incluindo relatórios semestrais ao MEC acerca dos 

atendimentos e resultados obtidos, inclusive em áreas fundamentais como 

direitos da criança, direitos da mulher, direitos do idoso, direitos humanos, 

direito eleitoral, execução penal, registro público, direitos coletivos e sociais 
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fundamentais, direito de trânsito, previdência, administrativos, cidadania, 
meio ambiente, juizado especial, consumidor, trabalhista, bem como 
mediação, arbitragem e conciliação, além de outros. (grifei) 

Sem mais para o momento, elevo protestos de estima e 

consideração. (...) 

Protocolado neste Conselho em 13/8/2010, sob o nº 052630.2010-40, o expediente foi 
encaminhado ao Setor de Apoio Operacional desta Câmara (SAO/CES), que, em 8/2/2011, 
por ordem do Vice-Presidente da CES, o enviou ao Setor de Protocolo do CNE para formação 
de processo e posterior encaminhamento ao SAO/CES, a fim de ser incluído na lista de 
distribuição de Processos da Reunião Ordinária do mês de fevereiro de 2011. 

Em 10/2/2011, o processo em epígrafe foi distribuído, por sorteio, a este Relator. 
 

Manifestação do Relator 
 

Inicialmente, sobre o teor da consulta formulada pelo consulente, os principais pontos 
que merecem destaque nesta análise são: 

 
1. O conselho competente para aprovar a regulamentação sobre a estrutura e o 

funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do curso de Direito de cada 
Instituição; 

 
2. A titulação e a experiência do Coordenador do NPJ; 

 
3. A forma de atuação do NPJ; 

 
4. A participação do MEC na análise dos relatórios semestrais sobre o estágio 

supervisionado; e 
 

5. As áreas fundamentais de atuação do NPJ. 
 

Para um melhor entendimento sobre a consulta formulada a este Conselho pelo 
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, 
responder à questão nº 1, é necessário trazer à discussão o que dispõe o art. 7º, § 1º, da 
Resolução CNE/CES nº 9/2004, in verbis: 

 
..................................................................................................................................................... 

 
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. (grifei) 

§ 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 
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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. (grifei) 

............................................................................................................................... 
À luz do que estabelece o art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, esta Câmara, 

quando da elaboração do Projeto de Resolução anexo ao Parecer CNE/CES nº 211/2004, que 
subsidiou a aprovação da mencionada norma, procurou dar autonomia ao conselho 
competente da Instituição (seja o conselho superior ou o colegiado do curso), e não à OAB, 
para aprovar a regulamentação do seu Núcleo de Prática Jurídica, sem fazer qualquer menção 
à participação do órgão de classe nesse processo. 

Cabe destacar que o MEC não prevê credenciamento do NPJ para autorização do 
curso; exige apenas que o projeto pedagógico do curso contemple a implantação de Núcleo 
de Prática Jurídica (NPJ), com regulamento específico, destinado à realização de práticas 
jurídicas simuladas, visitas orientadas, assim como o desenvolvimento de atividades de 
arbitragem, negociação, conciliação e mediação, atividades jurídicas reais entre outros, tudo 
com a perspectiva de pleno atendimento às demandas do curso. 

Ademais, cabe registrar que esta Câmara já se manifestou em diversas ocasiões 
contrariamente à interferência dos órgãos colegiados de classe na esfera acadêmica. Dentre 
as várias manifestações, destaca-se o seguinte excerto do Parecer CNE/CES nº 45/2006, 
homologado mediante despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 
8/5/2006: 

O tema já tem sido amplamente abordado pelo CNE, seja na Câmara de 

Educação Básica (ex: Parecer CNE/CEB nº 12/2005), seja na de Educação Superior 

(vd. anexo ao Parecer anteriormente citado, da lavra do Cons. Milton Linhares), com 

demonstrações inequívocas - inclusive citações de decisões judiciais a respeito, 

exemplarmente ilustradas - da total ilegalidade da interferência dos conselhos de 
classe no ambiente acadêmico, no que respeita à emissão de normas, ao 

reconhecimento de certificados ou à fiscalização de cursos, num absoluto 

desrespeito inclusive aos princípios constitucionais, fato preocupante que pode 

sinalizar que interesses meramente corporativos (senão privados) pretendem se 

sobrepor àqueles republicanos (públicos). 

Há que se afirmar, de uma vez por todas, que as ações dos conselhos de 
classe se limitam às competências expressamente mencionadas em lei - no caso da 

Odontologia, à Lei nº 4.324/1964, ao Decreto Lei nº 68.704/1971 e à Lei nº 

5.081/1966 -, cabendo-lhes, tão somente, a fiscalização e o acompanhamento do 

exercício profissional que se inicia após a colação de grau e a diplomação ou 

certificação pós-graduada de competência e habilitação. 

Portanto após a formação acadêmica - e não antes ou durante. 
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Quanto à titulação e à experiência do Coordenador do NPJ de que trata a questão 2, 
constatei que a maioria das IES, em consonância com os requisitos exigidos pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nos instrumentos de 
avaliação para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 
Direito, designa como Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica docente com a devida 
experiência profissional na área jurídica. Afinal, este é o requisito mínimo para que esse 
Coordenador possa supervisionar e se responsabilizar pelas ações judiciais intentadas pelo 
NPJ da IES. Ademais, há que se mencionar que, quanto maior for a experiência profissional 
do Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, maior será a credibilidade que ele desfrutará 
junto à comunidade acadêmica para atuar naquele Núcleo. 

No tocante à questão 3, constatei que, enquanto o § 1° do art. 7° da Resolução 
CNE/CES nº 9/2004 faz menção apenas aos 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, a proposta sugerida pelo consulente faz 

referência a serviços de assistência e assessoria jurídica e popular implantados na 

instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, [das] Assistência (sic) 

Judiciárias Municipais e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais. 

(grifei) 

Assim, fica evidente que, diferentemente da única forma de atuação jurídica 
preconizada na Resolução CNE/CES nº 9/2004 (assistência judiciária), a sugestão 
apresentada engloba concepções distintas de atuação jurídica (assistência e assessoria jurídica 
e popular), as quais geram também práticas distintas. Cabe destacar que, enquanto a 
assistência judiciária se mantém atrelada ao uso do Poder Judiciário, a assistência jurídica, 
concepção mais ampla que engloba a assistência judiciária (conforme a doutrina jurídica), 
aceita novas possibilidades de resolução de conflitos, tais como meios extrajudiciais de 
conciliação, prestação de informações jurídicas por meio de consultorias, representação junto 
à administração pública, atividades de mediação de conflitos e atividades com o objetivo de 
educação (como a criação de cartilhas sobre direitos, palestras etc.), dentre outros. 

Em função dos novos serviços que podem ser implantados no NPJ, entende este 
Relator ser possível a adequação da terminologia empregada na Resolução CNE/CES nº 
9/2004 ao texto proposto pelo consulente, assunto que poderá ser apreciado por Comissão 
específica a ser designada por esta Câmara. 

A respeito da atuação do NPJ nos serviços a serem implantados nos órgãos das 
Assistências Judiciárias Municipais, este Relator entende que o tema não merece prosperar, 
posto ser a criação de tal instância de assistência jurídica assunto controverso, uma vez que 
não existe norma infraconstitucional que obrigue o município a criar tal serviço de assistência 
jurídica (o Projeto de Lei nº 7.079/2006, que propunha a criação de tal serviço nos municípios, 
foi arquivado em 31/1/2011, decisão publicada em 1º/2/2011, por ser inconstitucional). 
Apenas os entes municipais que puderem e quiserem instituir esse serviço poderão fazê-lo 
através de lei municipal. Assim sendo, fica prejudicada, salvo melhor juízo, a sua inclusão na 
Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
graduação em Direito, bacharelado. 

Com relação à questão 4, que se refere à participação do MEC na análise dos 
relatórios semestrais (...) acerca dos atendimentos e resultados obtidos pelos NPJ das 
Instituições, este Relator entende ser medida impraticável. Para que o MEC passe a analisar 
os relatórios semestrais produzidos pelos NPJ dos mais de mil cursos de Direito existentes no 
País, uma estrutura adicional teria que ser mobilizada para proporcionar a adequada análise 
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dos mencionados relatórios, com a devida oportunidade. A experiência tem demonstrado que, 
atualmente, as Secretarias do MEC já se encontram no limite de sua capacidade para dar o 
adequado tratamento ao fluxo dos processos regulatórios das IES pertencentes ao Sistema 
Federal de Ensino (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos; 
credenciamento e recredenciamento de instituições). Com a absorção desse novo encargo, a 
atividade-fim da Secretaria de Educação Superior ficaria seriamente comprometida. 

Por fim, no tocante à ampliação da área de atuação do NPJ (direitos da criança, 

direitos da mulher, direitos do idoso, direitos humanos, direito eleitoral, execução penal, 

registropúblico, direitoscoletivosesociaisfundamentais, direitodetrânsito, previdência, 

administrativos, cidadania, meio ambiente, juizado especial, consumidor, trabalhista, 

bem como mediação, arbitragem e conciliação, além de outros), dois aspectos devem ser 

considerados. O primeiro remete ao que dispõe o parágrafo único do art. 1º da Resolução 
CNE/CES nº 2/2007, sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização 

e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Os estágios e 

atividades complementares dos cursos de graduação, bacharelados, dentre eles o de 

Direito, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. O 

segundo, refere-se ao projeto pedagógico do curso. As áreas de atuação do NPJ de cada 

curso de Direito devem observar a respectiva proposta pedagógica, construída em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas na Resolução CNE/CES 

nº 9/2004, com a perspectiva do pleno atendimento às demandas do curso. 

Considerações Finais do Relator 
 

Diante do exposto no corpo do presente Parecer, este Relator reforça o entendimento 
de que não cabe qualquer ingerência dos conselhos profissionais nas atividades acadêmicas, 
que são reguladas pelo sistema de ensino a que pertence a Instituição, recomendando à 
Câmara de Educação Superior do CNE que seja analisada a proposta de alteração da redação 
do art. 7º, § 1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004, à luz das sugestões trazidas pelo 
consulente, especialmente no tocante às formas de atuação do Núcleo de Prática Jurídica. 

Submeto, então, à apreciação da Câmara de Educação Superior o seguinte voto. 
 

II - VOTO DO RELATOR 
 

Voto no sentido de que se responda à entidade interessada nos termos deste Parecer. 
Brasília (DF), 1º de setembro de 2011. 

Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca – Relator 
 

III - DECISÃO DA CÂMARA 
 

a câmara de educação superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator. 
 

Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2011. 

Conselheiro Paulo Speller – Presidente 

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Vice-Presidente 
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ANEXO III 
 
 

PARECER HOMOLOGADO 
 

Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 5/7/2017, Seção 1, Pág. 9. 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 
 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 
Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Revisão do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. 
COMISSÃO: Erasto Fortes Mendonça, Ana Dayse Rezende Dorea e Paschoal Laércio 
Armonia. 
PROCESSO No: 23001.000024/2013-87 
PARECER CNE/CES Nº: 

150/2013 
COLEGIADO: 

CES 
APROVADO EM: 

5/6/2013 
 

I – RELATÓRIO 
 

O Conselho Nacional de Educação já foi instado, em mais de uma ocasião, a rever a 
redação do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. Num primeiro 
momento, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais por meio do Processo nº 
23001.000011/2011-46. Num segundo momento, o presidente do CNE recebeu do 
Secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, em 8/11/2012, proposta de 
alteração da citada Resolução com vistas a garantir maior segurança aos Núcleos de Prática 
Jurídica – NPJ mantidos por IES que oferecem curso de Direito. 

A consulta formulada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais afirma que 
há incompreensão por parte da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que julga que os 
NPJ devam ser a ela credenciados. Assinala, igualmente, que a OAB pressiona os NPJ para 
que façam somente certos tipos de intervenção, revelando que está mais preocupada com 
reserva de mercado do que com a qualidade dos cursos. 

A CES/CNE manifestou-se sobre a consulta do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais por meio do Parecer CNE/CES nº 362/2011 do então conselheiro Antonio 
Caruso Ronca que sustenta que as DCN do Curso de Graduação em Direito procuraram dar 
autonomia ao conselho competente da IES e não à OAB para aprovar a regulamentação de 
seu NPJ, uma vez que não faz qualquer tipo de menção à sua participação nesse processo. 

O citado parecer registra, ainda, que a CES já se manifestou em diversas ocasiões 
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contrariamente à interferência dos órgãos colegiados de classe na esfera acadêmica. Aduz, 
para exemplificar, ao Parecer homologado CNE/CES nº 45/2006, que cita decisões judiciais 
afirmativas da ilegalidade da interferência dos conselhos de classe no ambiente acadêmico, 
considerando que cabe a esses órgãos a fiscalização e o acompanhamento do exercício 
profissional que se inicia após a colação de grau e a diplomação ou certificação pós- 
graduada de competência e habilitação e não durante o curso. 

Entendeu o relator que é possível a adequação da terminologia empregada na 
Resolução CES/CNE nº 9/2004, “assunto que poderá ser apreciado por Comissão específica 

a ser designada por esta Câmara”. Reforçou, por fim, o entendimento de que não cabe 

qualquer ingerência de conselhos profissionais nas atividades acadêmicas e recomendou 

à CES/CNE que seja analisada a proposta de alteração da redação do art. 7º, parágrafo 

1º, da Resolução CNE/CES nº 9/2004. 

 

A proposta encaminhada ao presidente do CNE pelo Secretário da Reforma do 
Judiciário do Ministério da Justiça, ao visar à garantia de maior segurança aos NPJ mantidos 
por IES que oferecem curso de Direito, pretende com isso possibilitar a celebração de 
parcerias com Defensorias Públicas para prestação de assistência jurídica, de natureza 
suplementar, em favor de pessoas necessitadas. Considera a convergência de interesses entre 
a Defensoria Pública e as IES, com inequívoca possibilidade de propiciar aos alunos a 
vivência real do direito. Considera, ainda, que a redação das DCN comporta interpretações 
dúbias dificultando celebração de novos convênios entre essas duas instâncias, e propõe, por 
fim, texto para nova redação do Art. 7º da Resolução. 

A Câmara de Educação Superior, ao analisar os termos da Indicação CNE/CES nº 
5/2013, que trata da pertinência da revisão da citada resolução, deliberou pela instituição de 
Comissão para emissão de parecer sobre o assunto. 

 
1. Considerações dos relatores 

 
As preocupações apresentadas à consideração do CNE quanto à necessidade de 

revisão do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004, tanto pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais como pela Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da 
Justiça, já foram, como vimos, objeto de análise por parte desta Câmara de Educação 
Superior, tendo a mesma se manifestado sobre a sua pertinência, seja pela aprovação do 
Parecer CNE/CES nº 362/2011, seja pela aprovação da Indicação CNE/CES nº 5/2013. 

 
 Das competências do Conselho Nacional de Educação e dos órgãos de 

fiscalização do exercício profissional 
 

Não é nova neste Egrégio Colegiado a questão relativa a uma possível concorrência 
entre as competências do Conselho Nacional de Educação e dos órgãos normativos dos 
sistemas de ensino e as atribuições dos órgãos fiscalizadores do exercício profissional. A 
sugestão de revisão de um artigo da Resolução CNE/CES nº 9/2004 encaminhada pela 
Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, apesar de não citar 
explicitamente uma concorrência entre o CNE e a OAB na organização e no funcionamento 
dos cursos de graduação em Direito, menciona a consulta formulada a este Conselho pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo, esta sim com referências formais a tentativas da 
OAB de obrigar o credenciamento dos NPJ à entidade, bem como de discriminar quais 
atividades podem ou não ser executadas pelos núcleos. 
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É imperativo lembrar que tanto a Câmara de Educação Superior como a Câmara de 
Educação Básica já se manifestaram à exaustão contrariamente à interferência dos órgãos 
colegiados de classe na esfera acadêmica, tendo sido os respectivos pareceres homologados 
pelo Sr. Ministro de Estado da Educação. Nesse sentido podem ser lembrados os pareceres 
CNE/CEB nº 9/2001, CNE/CEB nº 20/2002, CNE/CEB nº 31/2003, CNE/CEB nº 2/2004, 
CNE/CEB nº 11/2005, CNE/CEB nº 12/2005, CNE/CES nº 45/2006. 

Destaco o Parecer CNE/CEB nº 11/2005, do ilustre Conselheiro Francisco 
Aparecido Cordão que, ao analisar solicitação de ato coibitivo da interferência do Conselho 
Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul em cursos autorizados pelos 
Conselhos Estaduais de Educação, faz um retrospecto histórico de outros pareceres que 
tratam do tema do conflito de competências entre conselhos profissionais e os órgãos 
normativos dos sistemas de ensino. 

Destaco, igualmente, o Parecer CNE/CEB nº 12/2005, do então Conselheiro Arthur 
Fonseca Filho, que analisa a consulta quanto à legalidade do exercício da docência dos 
profissionais da área de saúde. Lembra o citado parecer que, em acordo com os ditames do 
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que determina que “é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer”, apenas as profissões regulamentadas por lei própria são passíveis de 
restrições, citando-as para constatar que “no universo dessas leis, não há qualquer 
dispositivo que permita ou imponha a ingerência normatizadora ou fiscalizadora dos 
conselhos de classe ou de seus representantes na órbita da vida escolar ou acadêmica, 
desde a Educação Básica até a Educação Superior”. (grifei) 

Na situação em comento, cabe sublinhar que a Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, igualmente não 
contém dispositivo que permita qualquer interpretação sobre eventual competência da 
entidade para tomar parte de processos relativos ao funcionamento da vida acadêmica, a não 
ser a atribuição dada ao seu Conselho Federal no Inciso XV do Art. 54, in verbis: 

 
Art. 54 Compete ao Conselho Federal: 

(...) 

XV - colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, 

previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, 

reconhecimento ou credenciamento desses cursos; 

(...) 
 

Essa competência, na sua condição de opinativa é complementar à competência 
irrenunciável do Conselho Nacional de Educação, tal como a define o artigo 11 da Lei nº 
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal e a Lei nº 9.131/1995, que fixa as atribuições deste Colegiado. 

Para fins de compreensão das competências e dos limites dos órgãos de fiscalização 
do exercício profissional, nos quais se inclui a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
reproduzimos o voto aprovado por esta Câmara de Educação Superior ao Parecer CNE/CES 
nº 45/2006 dos então Conselheiros Alex Bolonha Fiúza de Mello e Paulo Monteiro Vieira 
Braga Barone: 
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Reafirmamos que as ações dos conselhos de classe devem se limitar às 

competências expressamente mencionadas em lei (...), cabendo-lhes, tão somente, 

a fiscalização e o acompanhamento do exercício profissional que se inicia após a 

colação de grau e a diplomação ou certificação pós-graduada de competência e 

habilitação, portanto após a formação acadêmica. Aformaçãoacadêmica,por seu 

lado, deve obedecer às normas expedidas pelos Sistemas de Ensino competentes, 

nos termos da Lei nº 9.394/1996. 

Sobressai nítido que é descabida a tentativa de interferência de órgãos fiscalizadores 
do exercício profissional na formação acadêmica e que, portanto, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos respectivos cursos devem, na medida do possível e da pertinência de cada 
caso, evitar expressões que possam ensejar interpretações dúbias sobre a competência para 
fixar normas para a organização e o funcionamento dos processos formativos. 

Reforçando, portanto, a posição já assumida por esta Câmara de Educação Superior 
no sentido de promover a adequação da terminologia empregada na Resolução CNE/CES 
nº 9/2004, passamos ao exame da proposta de alteração da referida resolução formulada 
pelo Ministério da Justiça. 

 
 Exame da proposta de alteração da Secretaria da Reforma do Judiciário 

do Ministério da Justiça 
 

Entendem os relatores que a proposição do Ministério da Justiça pode servir de base 
para a revisão do texto do Art. 7º da aludida resolução. Para tanto, consideramos útil uma 
comparação entre a redação original da resolução e a proposta de alteração encaminhada ao 
CNE, conforme o quadro abaixo: 

 
Redação das DCN – Resolução nº 9/2004 Proposta de Alteração do MJ 

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. 

(Nenhuma alteração) 
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§ 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. 
(grifamos) 

§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá 
ser realizado: 
I – na própria instituição, por meio do 
Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar 
estruturado e operacionalizado de acordo 
com regulamentação própria, aprovada pelo 
conselho competente da própria 
Instituição de Ensino (sic) Superior (IES), 
podendo ser celebrado convênio com a 
Defensoria Pública para prestação de 
assistência jurídica suplementar; 
II – em serviços de assistência jurídica de 
responsabilidade da instituição de ensino por 
ela organizados e implantados; 
III – nos órgãos do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e 
das Procuradorias e demais Departamentos 
Jurídicos Oficiais. (grifamos) 

§ 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. 

§ 2º Em qualquer caso, o Estágio 
Supervisionado importará na supervisão 
acadêmica das atividades e na elaboração de 
relatórios que deverão ser encaminhados à 
Coordenação de Estágio da IES, para 
avaliação pertinente. 

 § 3º Para o desempenho de suas funções, o 
Núcleo de Prática Jurídica poderá manter 
convênios com outras entidades de ensino, 

 instituições públicas ou privadas, além de 
escritórios de advocacia, de modo a viabilizar 
aos alunos a participação em atividades 
jurídicas práticas, tal como 
previstas no Projeto Pedagógico do curso. 

 § 4º O Núcleo de Prática Jurídica, com o 
objetivo de pleno atendimento às demandas 
acadêmicas do curso, poderá contemplar, 
dentre outras, as seguintes atividades: 
I – práticas jurídicas simuladas; II 
– visitas orientadas; 
III – participação em atividades de 
arbitragem, conciliação e mediação; 
IV – participação em atividades 

judiciais/jurídicas reais, mediante supervisão 
de profissionais orientadores vinculados à IES. 

 

A comparação entre o texto original e a proposta encaminhada ao CNE pelo 
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Ministério da Justiça permite constatar as seguintes evidências: 
 

1) Manutenção do caput do Art. 7º; 
2) Reestruturação do § 1º com a alteração de seu conteúdo nos seguintes 

aspectos: a) a regulamentação própria dos NPJ deixa de ser aprovada por 
“conselho competente”, passando a sê-lo por “conselho competente da própria 
Instituição de Ensino (sic) Superior (IES)”; b) indicação de possibilidade de 
celebração de convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência 
jurídica suplementar nos NPJ; c) inclusão dos “serviços de assistência jurídica de 
responsabilidade da instituição de ensino por ela organizados e implantados” 
como instância onde o estágio poderá ser realizado; d) especificação das 
Procuradorias como tipo de Departamento Jurídico Oficial; 

3) Inclusão de § 3º para citar instituições com as quais os NPJ poderão manter 
convênio; 

4) Inclusão de § 4º para explicitar atividades que poderão ser realizadas pelos NPJ. 
 

Da análise das alterações sugeridas constatamos que a reestruturação da forma do 

§ 1º da resolução, com a introdução de incisos, permite a visualização e a explicitação mais 

claras dos ambientes e serviços onde o estágio do estudante do Curso de Graduação em 

Direito poderá ser realizado. Dentre as alterações de conteúdo sugeridas, parece claro que 

a redação proposta do Inciso I não deixa margem a dúvidas sobre a competência dos 

colegiados próprios das Instituições de Educação Superior para aprovar a regulamentação 

própria dos NPJ, superando a possível interpretação que a redação original permitia de 

que algum órgão externo às IES poderia ser responsável por essa aprovação. Da mesma 
maneira, a inclusão da referência sobre a possibilidade de celebração de convênio com a 

Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica suplementar no interior do 

próprio NPJ atende a preocupação apontada pela Secretaria da Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça de que “a Defensoria Pública é a instituição do Estado que tem como 

atribuição, por mandamento constitucional, prestar assistência jurídica integral e gratuita 

aos carentes de recursos financeiros. Por ainda não contar com um número suficiente de 

profissionais, a Defensoria Pública tem se valido de convênios com entidades e outros 

órgãospara atuação suplementar, como ocorre no Estado de São Paulo. Dessa forma, tem- 

se a ampliação da área de cobertura do atendimento da Defensoria Pública para a 

prestação de assistência jurídica em prol daqueles que mais precisam”. Os relatores 

acolhem, igualmente, a incorporação das Procuradorias como explicitação de um tipo de 
Departamento Jurídico Oficial, tal como sugerido no Inciso III. 

Em relação à inclusão do texto proposto como § 2º, consideramos que ela não se faz 
necessária tendo em vista que a supervisão acadêmica e a elaboração de relatórios já são 
elementos obrigatórios na realização de estágios de estudantes pelo que dispõe a Lei nº 
11.788/2008, in verbis: 

 
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na 

prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, observados os seguintes requisitos: 
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(...) 
 

§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 

inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 

(...) 
 

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de 

seus educandos: 

(...) 
 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 
(seis) meses, de relatório das atividades. 

Quanto ao conteúdo do texto proposto como § 3º pareceu mais adequado aos 
relatores que ele seja incluído como mais um inciso do texto proposto ao § 1º por ser mais 
uma alternativa de local para realização do estágio supervisionado. 

Por fim, a proposta de inclusão do § 4º foi julgada desnecessária, uma vez que 
pretende discriminar algumas atividades, dentre outras, para o alcance das demandas 
acadêmicas do curso. A sua inclusão, S.M.J., poderia ensejar futuro questionamento quanto 
à realização de atividades não discriminadas. Por outro lado, entendemos que a explicitação 
de atividades a serem desenvolvidas nos NPJ com o objetivo de pleno atendimento às 
demandas acadêmicas do curso deva ser objeto a ser tratado no PPC e no regulamento dos 
núcleos. 

Dessa maneira, tendo em vista a proposta de revisão encaminhada pelo Ministério 
da Justiça e os termos da presente análise, consideramos pertinente a alteração do texto do 
Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29/9/2004 na forma abaixo: 

 
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 esse artigo poderá ser realizado: 
 

I – na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de 
Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo com 
regulamentação própria, aprovada pelo seu órgão colegiado competente, podendo 
ser celebrado convênio com a Defensoria Pública para prestação de assistência 
jurídica suplementar; 

II –emserviços deassistência jurídica de responsabilidade daInstituiçãode 
Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e implantados; 

III – nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos Oficiais; 
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IV – em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. 
§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e 

reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente 

demonstrado 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. 

 

II – VOTO DA COMISSÃO 
 

Votamos favoravelmente à alteração do Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, 
bacharelado, e dá outras providências, na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução em 
anexo, do qual é parte integrante. 

 
Brasília (DF), 5 de junho de 2013. 

Conselheiro Erasto Fortes Mendonça 

Conselheira Ana Dayse Rezende Dorea 

Conselheiro Paschoal Laércio Armonia 

III – DECISÃO DA CÂMARA 
 

A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto da 
Comissão. 

Sala das Sessões, em 5 de junho de 2013. 
 

Conselheiro Gilberto Gonçalves Garcia – Presidente 

Conselheira Ana Dayse Rezende Dorea – Vice-Presidente 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Altera o Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 
9/2004, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, conferidas 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 24 de novembro 
de 1995, tendo em vista as diretrizes e princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES nos

 

583/2001 e 67/2003, e considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº XXX/2013, 
homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em / /2013, resolve: 

 

Art. 1º O Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, passa a ter a 
seguinte redação: 

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 re gulamento, com suas 

diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata esse artigo poderá ser realizado: 
 

I - na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de 
Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação 
própria, aprovada pelo seu órgão colegiado competente, podendo ser celebrado convênio com a 
Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica suplementar; 

II - em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da Instituição 
de Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e implantados; 

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos Oficiais; 

IV - em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. 
§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas e 

reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente demonstrado 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. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando- 
se as disposições em contrário. 
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ANEXO IV 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 14 DE JULHO DE 2017 (*)

 

Altera o Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 
9/2004, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em 
Direito. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas 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 24 de novembro de 1995, tendo 
em vista as diretrizes e princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES nos 583/2001 e 67/2003, 
e considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº 150/2013, homologado por Despacho do 
Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 5/7/2017, Seção 1, p. 31, 
resolve: 

Art. 1º O Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, passa a ter a 
seguinte redação: 

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 esse artigo poderá ser realizado: 
I - Na própria Instituição de Educação Superior, por meio do seu Núcleo de 

Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e operacionalizado de acordo com regulamentação 
própria, aprovada pelo seu órgão colegiado competente, podendo ser celebrado convênio com a 
Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica suplementar; 

II - Em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da Instituição 
de Educação Superior por ela organizados, desenvolvidos e implantados; 

III - nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e das Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos Oficiais; 

IV - Em escritórios e serviços de advocacia e consultorias jurídicas. 
§ 2º As atividades de Estágio Supervisionado poderão ser reprogramadas 

e reorientadas em função do aprendizado teórico-prático gradualmente demonstrado 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. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

LUIZ ROBERTO LIZA CURI 
 

(*) Resolução CNE/CES 3/2017. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de julho de 2017, Seção 1, p. 12. 
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