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 A Verdade do universo; 

A prestação que vai vencer. 
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RESUMO 

      

      

A evolução do Acesso à Justiça no século XX, observada e categorizada 

por Mauro Cappelletti, juntamente com Bryant Garth, nos mostra quais aspectos 

sociais motivaram os operadores do Direito a transformar a legislação positivada 

em legislação efetiva.  

 

Embora muitos avanços tenham sido gerados através do aprimoramento 

do acesso à justiça desde então, muito ainda se pode contribuir para a equidade 

das partes em disputas judiciais e ao encontro de tais princípios de equilíbrio de 

forças, neste Trabalho de Conclusão, etnometodológico, a autora traz à luz 

algumas reflexões sobre como as Ondas Renovatórias de Acesso à Justiça 

encontram reforços nas atividades do Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda. 
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ABSTRACT 

The evolution of Access to Justice in the twentieth century, observed and 

categorized by Mauro Cappelletti, together with Bryant Garth, shows us which 

social aspects motivated lawmakers to turn positive legislation into effective 

legislation. 

 

Although many advances have been generated through improved access 

to justice since then, much more can be done to contribute to the fairness of the 

parties in judicial disputes and to meeting such principles of balance of power, in 

this Conclusion Paper, ethnomethodological, the author brings to light some 

reflections on how the Renewal Waves of Access to Justice find reinforcements 

in the activities of the Nucleus of Legal Practice of the Fluminense Federal 

University, Volta Redonda campus. 

 

 

Key words: Access to Justice. Legal Practice. Renewable Waves. 
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INTRODUÇÃO 

A realização deste trabalho foi inspirada no período de atividades de 

estágio curricular exercidas por mim junto ao Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade Federal Fluminense, polo de Volta Redonda, nos anos de 2017 a 

2018, onde pude, com a devida sensibilidade acadêmica, verificar as 

particularidades das demandas jurídicas da sociedade. 

Por particularidades, quero apontar sucintamente os aspectos que fogem 

da esfera positivada. Por particularidade, chamo aqueles elementos 

humanos/sociais que movem - ou freiam - a busca pela justiça, ainda no primeiro 

degrau, anterior à provocação da jurisdição do inerte Estado.  

Introdutoriamente, como exemplo desses tais elementos que interferem 

na busca e acesso à justiça, pinço três bastante ocorrentes: 1) a desinformação 

generalizada da população sobre o que é ou não direito; 2) o desconhecimento 

do processo jurídico, seus encargos financeiros, temporais, psicológicos e 

sociais; 3) o estranhamento e distanciamento dos termos legais, junto à 

incapacidade técnica dos operadores do direito em enxergar que o pleno 

exercício de sua função vai para além das legislações e que tem como objeto 

final o impacto causado na vida de seu cliente/assistido. 

Não obstante a preocupação sobre o quanto entraves como estes acima 

listados podem ser prejudiciais a um Estado Democrático de Direito, evidencia-

se que sob quaisquer perspectivas, a pobreza material do portador do direito a 

ser pleiteado intensifica significativamente a obstrução de seu pleito. 

É interessante pontuar que as instituições acadêmicas carregam em suas 

salas de aula a “elite intelectual” de um país e devem se preocupar com a 

formação humana dessa elite, que será a responsável por garantir e cuidar, seja 

em qual área for, da qualidade de vida dos demais. É com base nessa ideia que 

se funda a importância desse Trabalho de Conclusão de Curso, que põe em 

evidência um dos canais que liga diretamente a sociedade aos acadêmicos, que 

oferece à população os serviços a que dispões a ensinar e aos futuros 

profissionais oferece a oportunidade de uma experiência com o real rigor do labor 
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escolhido e com as benesses da acolhedora e pedagógica atmosfera 

universitária.  

No atual painel, em que a incompreensão de procedimentos é latente de 

um lado - cidadão leigo -  e a carência de formação técnico-humanizada se faz 

cada vez mais urgente no outro, faz-se também urgente a análise das atividades 

de extensão social dessa natureza, tal qual os Núcleos de Prática Jurídica, tanto 

para que melhorias internas e ampliações sejam estimuladas, como também 

para que o público alvo externo, os que usufruem dos serviços prestados, tomem 

cada vez mais conhecimento das atividades e estreitem os laços do cotidiano 

conosco. 

Como será abordado ao longo deste trabalho, o italiano Mauro Cappelletti, 

juntamente com canadense Bryant Garth, em seu livro Access to Justice: The 

Worldwide Movement to Make Rights Effective. A General Report, um trabalho 

de direito comparado publicado em 1978, trazem uma análise sobre a história do 

desenvolvimento do acesso à Justiça em vários países ao longo dos anos. E é 

com base nesse livro que procurarei grifar as convergências entre as dificuldades 

identificadas de cada chamada ‘Onda Renovatória de Acesso à Justiça’, 

classificadas e expostas pelos autores na mencionada obra e as semelhanças 

com algumas das dificuldades ainda não superadas pela justiça brasileira, em 

âmbito estritamente local, que foram aferidas enquanto no exercício de meus 

estudos e atendimentos jurídicos. 

Essa análise tem a modesta, porém nobre, finalidade de revelar e registrar 

o trabalho que é desenvolvido pelo NPJ da UFF/VR na edificação de uma via 

extra para o alcance de uma justiça efetiva na região. Considerando-se como 

finalidade mor a aproximação da sociedade às atividades e serviços ofertados 

pela Universidade Pública até o presente momento.  

Para tal, iniciaremos apresentando o entendimento de Acesso à Justiça 

adotado por nós na elaboração do Trabalho, apontaremos do que se trata cada 

Onda Renovatória e seus percalços, tendo esclarecido a base da análise 

traremos - o talvez mais importante intento deste documento – a convergência 

do trabalho realizado no Núcleo de Prática Jurídica desta instituição de ensino e 
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as necessidades apontadas, e ainda não integralmente sanadas, pelas Ondas 

Renovatórias.  

Por fim, entraremos num aspecto mais registral sobre a oferta de serviços 

de assistência jurídica nas faculdades de Direito da região e sobre a estrutura 

física e organizacional do NPJ da UFF/VR e sua evolução nesses anos iniciais 

de atividades. 

1) CONCEITUANDO ACESSO À JUSTIÇA 

O sistema jurídico - que é o meio de solução de conflitos que as pessoas 

buscam nas sociedades modernas, com interferência e/ou supervisão do Estado 

– tal como o conhecemos, tem como objetivos basilares a geração de resultados 

justos e a possibilidade de acesso ao sistema de forma igualitária a todos. 

Cabe apontar que a própria compreensão de ‘igualdade’ sofreu mudanças 

ao longo do desenvolvimento do sistema jurídico e da sociedade. Antes satisfeita 

com a mera igualdade formal e não efetiva no acesso, ou seja, todos os que 

fossem considerados cidadãos teriam os mesmos direitos a pleitear seus litígios, 

desconsideradas as particularidades de classe e condições financeiras. Essa 

forma de compreender a igualdade foi se mostrando insuficiente para a 

efetivação do que se buscava: resultados justos de fato, seja social ou 

individualmente. Neste ponto, o acesso à justiça era posto como um direito 

natural e como tal, não necessitava de uma intervenção do Estado para sua 

proteção. A função do Estado era apenas garantir que direitos naturais não 

fossem infringidos por outrem, mas se mantinha passivo em relação à aptidão 

das pessoas reconhecerem e defenderem seus direitos. A justiça era como um 

‘bem’ e só poderia ser obtida por aquele que arcasse com seus custos.  

No entanto, 

 

À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram 
em tamanho e complexidade, o conceito de direitos humanos 
começou a sofrer uma transformação radical. A partir do 
momento em que as ações e relacionamentos assumiram, cada 
vez mais, caráter mais coletivo que individual, as sociedades 
modernas necessariamente deixaram para trás a visão 
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individualista dos direitos, refletidas nas “declarações de 
direitos”, típicas dos séculos dezoito e dezenove. O movimento 
fez-se no sentido de reconhecer os direitos e deveres sociais dos 
governos, comunidades, associações e indivíduos. Esses novos 
direitos humanos, exemplificados pelo preâmbulo da 
Constituição Francesa de 1946, são, antes de tudo, os 
necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente 
acessíveis a todos, os direitos antes proclamados. Entre esses 
direitos garantidos nas modernas constituições estão os direitos 
ao trabalho, à saúde, à segurança material e à educação. 
Tornou-se lugar comum observar que a atuação positiva do 
Estado é necessária para assegurar o gozo de todos esses 
direitos sociais básicos. [CAPPELLETTI E GARTH, 1978, págs. 
10 e 11] [grifos originais] 

 

 Dessa forma, o conceito de igualdade foi se transformando juntamente 

com a análise mais sensível das distâncias que separava uma parcela da 

população do pleito jurídico. Custas processuais, estranhamento de termos 

técnicos, desconhecimento dos procedimentos e direitos, eram e são alguns dos 

problemas que possibilitavam que certos setores da sociedade se arriscassem 

mais lutar por suas garantias. Assim sendo, a mera proclamação de direitos já 

não sustentava as necessidades mais complexas do povo e buscou-se então a 

construção de um sistema jurídico que não apenas declarasse, mas que 

assegurasse a existência das ferramentas fundamentais para o gozo das regras 

estabelecidas.  

Atualmente, quando se fala em igualdade, é quase de senso comum 

pensar em equidade, que nada mais é que o equilíbrio entre os riscos, dando 

mais suportes (material, intelectual ou formal) aos mais carentes. 

Se falando apenas em igualdade já podemos encontrar alguns caminhos 

para defini-la, quando tratamos de Acesso à Justiça, que é um termo composto, 

se poderia encontrar mais uma infinidade de explicações, mas para ater-nos à 

questão principal do Trabalho, fica definido que quando falarmos aqui em Acesso 

à Justiça, tomaremos o entendimento que retrata e nomeia as finalidades 

básicas do sistema jurídico primeiramente mencionadas, tal como introduzido 

pelos autores no trecho:  
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A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de 
difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades 
básicas do sistema jurídico[...] Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 
resultados que sejam individual e socialmente justos. 
[CAPPELLETTI E GARTH, 1978, pág. 8] 

 

Ou seja, o Acesso à Justiça é o modo em que os direitos se tornam 

efetivos. 

2) AS ONDAS RENOVATÓRIAS DE ACESSO À JUSTIÇA SEGUNDO 

CAPPELLETTI E GARTH 

Bem como já mencionado, comparando as movimentações e aspirações 

do meio jurídico de países modernos, Cappelletti e Garth reconheceram 

semelhanças nos anseios de cada período e os classificaram como Ondas 

Renovatórias do Acesso à Justiça.  

Abaixo, apresentamos brevemente do que se trata cada uma delas, que 

mudanças eram trazidas e por quais motivos, para que num segundo momento 

possamos falar sobre que aspectos as soluções postas por essas ondas ainda 

não cobrem em totalidade as demandas jurídicas e quais dessas demandas 

podem ser auxiliadas com o trabalho de Núcleos de Prática Jurídica.  

2.a) Primeira Onda – da assistência jurídica aos pobres 

Temporalizada em torno da década de 60, em um momento em que o 

ambiente jurídico voltava sua preocupação para a assistência jurídica aos mais 

pobres, aqui no Brasil pôde-se observar, com a promulgação na Lei Nº 1.060, de 

5 de Fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, uma movimentação paralela à preocupação global 

sobre a barreira econômica ao acesso às justiça. 

Atualmente, a Constituição Federal Brasileira prevê no 5º, inciso LXXIV, 

a prestação de “assistência jurídica integral e gratuitas aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” e regula a atividade da Defensoria Pública no art. 134 
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A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal.  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

 

Essa chamada primeira onda, talvez possa ser considerada um dos 

pilares para a elaboração e discussão das que a sucedem, pois nela inicia-se a 

preocupação com o efetividade do direito positivado na vida do cidadão menos 

abastados, que historicamente vinham seguindo afastados do sistema jurídico e 

consequentemente em posição de desvantagem do pleno gozo de seus direitos, 

em comparação com os mais ricos.  

2.b) Segunda Onda – dos direitos difusos e coletivos 

Em torno da década de 1980, com a ampliação da noção e frequência de 

postulações a respeito de direitos difusos e coletivos, os juristas debruçavam-se 

sobre os óbices organizacionais do acesso à justiça.  

Percebia-se que o direito processual civil se voltava, em suma, para 

litígios entre particulares e era incapaz de suprir com eficiência causas 

relacionadas à direitos mais sociais e menos liquidáveis, por assim dizer.  

Esse movimento global em busca de definições para a Representação 

dos interesses e garantias difusas é a identifica pelos autores e chamada de 

segunda onda renovatória do acesso à justiça, pois tirou o caráter individualista 

do Direito, ampliando o alcance da justiça e sua efetividade. 

O Direito Público ganha atenção e são desenvolvidos procedimentos 

próprios para tutelar essas lides, aqueles direitos que não são especificamente 

atrelados a ninguém, transformam-se de “direito/interesse pertencente a 

ninguém” em “direito/interesse pertencente a todos”. 

Sem a possibilidade de se reunir e/ou identificar em um procedimento 

todos os titulares de direitos de bem comum, como exemplo mais simples e 
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utilizado, qual seja a preservação do meio ambiente, o procedimento sobre 

adaptações e qualificam-se os representantes da titularidade para que se torne 

possível o cumprimento do devido processo legal nestes casos.  

Aqui no Brasil temos, como derivantes dessa onda que buscava 

assegurar direitos transindividuais idoneamente, alguns mecanismos como a lei 

de ação civil pública, o código de defesa do consumidor, ação popular, entre 

outros. E como exemplo de representante da titularidade, temos a figura do 

Ministério Público Estadual, que é determinada e regulada pela Lei 

Complementar nº40, de 14 de dezembro de 1981 e em suas disposições 

preliminares traz os seguintes termos 

 

Art. 1º - O Ministério Público, instituição permanente e 
essencial à função jurisdicional do Estado, é responsável, 
perante o Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos 
interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da 
Constituição e das leis, e será organizado, nos Estados, de 
acordo com as normas gerais desta Lei Complementar. 

Art. 2º - São princípios institucionais do Ministério Público 

a unidade, a indivisibilidade e a autonomia funcional. 

Art. 3º - São funções institucionais do Ministério Público: 

I - velar pela observância da Constituição e das leis, e 
promover-lhes a execução; 

II - promover a ação penal pública; 

III - promover a ação civil pública, nos termos da lei. 

 

2.c) Terceira Onda – dos juizados especiais 

Também percebida por volta da década de 1980, essa movimentação 

chamada de terceira onda renovatória, se apresentava trazendo modificações 

internas, almejando a celeridade dos processos. 

Com algumas de suas raízes no propósito da Primeira Onda Renovatória, 

qual seja, a busca pela efetividade do direito declarado na vida dos cidadãos 

desprovidos de recursos, discutiu-se neste momento a respeito dos custos 
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gerados pela demora na solução dos conflitos e como isso impactava 

diretamente a acessibilidade dos desvalidos à justiça.  

Em respeito a essa preocupação, em 1948 a Convenção Europeia Para 

Proteção Dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais já mencionava a 

importância do devido prazo nos processos legais, como pode ser observado no 

artigo 6º, inciso 1 

 

Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja 
examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por 
um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o 
qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de 
qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. [...] 
[grifo não existente no documento original]. 

 

 Pensando em celeridade processual e efetivação jurisdicional, fez-se 

fundamental observar que nem todas as demandas deveriam ser tratadas com 

o mesmo rigor. Melhor dizendo, ficou latente a existência de causas de menor 

complexidade que, submetidas às mesmas diretrizes processuais de causas 

mais complexas acabavam perdendo o sentido de serem levadas à juízo. Ou 

porque, pela demora do procedimento o valor do processo superava o valor da 

lide em si, em disputas cíveis, por exemplo, ou para efetivar punições previstas 

para pequenas infrações, no âmbito criminal, que pela falta de arcabouço estatal 

acabavam não sendo devidamente respeitadas. A tratar disto, temos o advento 

da criação dos Juizados Especiais.  

No Brasil, na vanguarda, antecedendo tais Juizados, tivemos a previsão 

dos Juizados de Pequenas Causas, definido nas Constituições Republicanas 

desde 1934. Tal como conhecemos, os Juizados Especiais foram ditados 

constitucionalmente na nossa Constituição Federal vigente, promulgada em 

1988, no art. 98, inciso I 

 

A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão: I- juizados especiais, providos por juízes 
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togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 

 

e são processualmente regulados pela Lei 9.099 de 26 de setembro 1995, 

que trás em seu art. 3º as competências sobre as quais são direcionados. A 

saber: 

 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 
complexidade, assim consideradas: 

        I - as causas cujo valor não exceda a quarenta 
vezes o salário mínimo; 

        II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código 
de Processo Civil; 

        III - a ação de despejo para uso próprio; 
        IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de 

valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. 
        § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: 
        I - dos seus julgados; 
        II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de 

até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 
1º do art. 8º desta Lei. 

        § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de 
interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes 
de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, 
ainda que de cunho patrimonial. 

        § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei 
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 
estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 

        Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta 
Lei, o Juizado do foro: 

        I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 
onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 
mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; 

        II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 
        III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, 

nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 
        Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a 

ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 
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Em conclusão a este capítulo, reitero a relevância da escolha bibliográfica 

que está sendo aqui trabalhada, pois como bem podemos perceber, toda a 

Constituição da República Federativa do Brasil e a legislação que a ela 

obedecem, vão ao encontro aos intentos e soluções propostas nas ondas 

observadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth em seus estudos. 

3) SOBRE AS ONDAS RENOVATÓRIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E O 

TRABALHO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE VOLTA REDONDA 

Ao longo do livro de Cappelletti e Garth a questão central que nos salta 

aos olhos é a preocupação e reflexão sobre com que frequência a lei é 

executada, em benefício de quem e qual o impacto social disto. Técnicas 

processuais servem a funções sociais e a oferta de alternativos meios de 

soluções de conflitos fora do sistema judiciário formal também o fazem. 

Partindo deste ponto devemos analisar se, contemporaneamente, as 

soluções desenvolvidas nas Ondas mencionadas são suficientes para o que se 

propunha à época e ainda se faz coerente propor. 

Antes, contudo, transcrevo um tópico trazido pelos autores da obra base 

deste Trabalho, que traz de forma sucinta e unificada todos os pontos das 

barreiras que provocaram as renovações do processo jurídico. Nas páginas 28 

e 29 temos o seguinte: 

 

[...] os obstáculos criados por nossos sistemas jurídicos 
são mais pronunciados para as pequenas causas e para os 
autores individuais, especialmente os pobres; ao mesmo tempo, 
as vantagens pertencem de modo especial aos litigantes 
organizacionais, adeptos do uso do sistema judicial para 
obterem seus próprios interesses.[...] Refletindo sobre essa 
situação, é de se esperar que os indivíduos tenham maiores 
problemas para afirmar seus direitos quando a reivindicação 
deles envolvam ações judiciais por danos relativamente 
pequenos, contra grandes organizações. Os novos direitos 
substantivos, que são característicos do moderno Estado de 
bem-estar social, no entanto, tem precisamente esses 
contornos: por um lado, envolvem esforços para apoiar os 
cidadãos contra os governos, o consumidores contra os 
comerciantes, o povo contra os poluidores, os locatários contra 
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os locadores, os operários contra os patrões (e os sindicatos); 
por outro lado, o interesse econômico de qualquer indivíduo – 
como autor ou réu – será provavelmente pequeno. É 
evidentemente uma tarefa difícil transformar esses direitos 
novos e muito importantes – para todas as sociedades modernas 
– em vantagens concretas para as pessoas comuns. Supondo 
que haja vontade política de mobilizar os indivíduos para 
fazerem valer seus direitos – ou seja, supondo que esses direitos 
sejam para valer – coloca-se a questão fundamental de como 
fazê-lo. [...] Finalmente, como fator complicador dos esforços 
para atacar as barreiras ao acesso, deve-se enfatizar que esses 
obstáculos não podem simplesmente ser eliminados um por um. 
Muitos problemas de acesso são interrelacionados, e as 
mudanças tendentes a melhorar o acesso por um lado podem 
exacerbar barreiras por outro. Por exemplo, uma tentativa de 
reduzir custos é simplesmente eliminar a representação por 
advogado em certos procedimentos. Com certeza, no entanto, 
uma vez que litigantes de baixo nível econômico e educacional 
provavelmente não terão capacidade de apresentar seus 
próprios casos, de modo eficiente, eles serão mais prejudicados 
que beneficiados por tal “reforma”. Sem alguns fatores de 
compensação, tais como um juiz muito ativo ou outras formas de 
assistência jurídica, os autores indigentes poderiam agora 
intentar uma demanda, mas lhes faltaria uma espécie de auxílio 
que lhes pode ser essencial para que sejam bem sucedidos. Um 
estudo sério doo acesso à Justiça não pode negligenciar o inter-
relacionamento entre as barreiras existentes. [grifos originais] 

 

A conexão entre as barreiras a serem transpostas não poderiam ser 

melhor evidenciadas neste trabalho do que o já dito neste trecho original dos 

autores, cabendo agora trazer exemplos dos auxílios prestados pela instituição 

universitária. 

Por ordem de apresentação, a se tratar das condições econômicas dos 

postulantes, o Núcleo de Prática Jurídica em voga, de acordo com as 

regulamentações a serem relatadas em tópicos posteriores específicos, tal como 

a Defensoria Pública, presta a assistência jurídica, sem nenhuma onerosidade, 

aos requerentes que se enquadram nos parâmetros de concessão do benefício 

da gratuidade de justiça, disciplinada no Novo Código de Processo Civil 

brasileiro,  

 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
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processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei. [art. 98, caput] 

 

Para além disso, periodicamente acontecem mutirões de atendimento, 

como o projeto NPJ Itinerante, que leva a equipe de estagiários para lugares 

mais remotos da cidade, apresentando-se à disposição da população ali 

habitante e promovendo, por vezes, o primeiro contato daquele cidadão ou 

cidadã ao caminho da aquisição de um direito, pois observou-se que a 

dificuldade financeira pode ser tanta que impede essas pessoas de pagarem 

uma passagem até os, vamos chamar assim, “centros de justiça”. 

Ainda neste contexto periférico, outra lacuna usualmente sanada por 

atividades do gênero, deriva da característica mais inerente ao ambiente 

universitário: educação.  

O jurista em formação pela Universidade Federal está constantemente 

imerso em estímulos educacionais, desenvolvendo habilidades didáticas e não 

apenas operacionais do Direito. Deste modo, o encontro o cidadão comum com 

o estagiário acadêmico-jurídico pode acarretar a solução de um problema 

supramaterial, que é o reconhecimento dos direitos por parte do cidadão, tendo 

em vista que as atividades supervisionadas desses estudantes não se limitam 

no tradicional labor legalista comumente encontrado em escritórios de 

advocacia, mas se mistura com o incentivo às funções da Academia. Desta 

forma, tanto o perfil técnico quanto o perfil educador são valorizados e 

trabalhados nesse futuro profissional e o impacto social proposto a partir de uma 

barreira econômica à efetividade da justiça, tem frutos também em direção à 

disseminação da consciência de direitos.  

No tocante às discussões e transformações elaboradas pela segunda 

onda, que procurava solucionar representação dos interesses difusos em juízo 

e contornar o obstáculo organizacional do acesso à justiça, podemos associar o 

trabalho fomentado e bravamente executado pelo coordenador do NPJ, 

professor Carlos Eduardo Martins, grande defensor dos direitos humanos, junto 

aos coletivos LGBT, associações de moradores de bairros periféricos, coletivos 

feministas, coletivos culturais, cooperativas e catadores de recicláveis, entre 
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outros da cidade de Volta Redonda, colocando o NPJ como garantidor dos 

interesses comuns desses grupos, seja através de ações coletivas, quando 

necessárias, ou mediações conciliatórias em seu espaço físico.  

Ressalta-se a importância desse tipo de suporte por parte de um Núcleo 

de Prática Jurídica, pois por se tratar de um ambiente com profissionais em 

capacitação para a análise e adequação da solução de conflitos, em 

conformidade com o princípio1 de desjudicialização que baseou o novo CPC, é 

proporcionado um “desafogamento” das demandas em instâncias jurídicas 

públicas, já que ocorre uma filtragem substancial dos casos que inevitavelmente 

devem ser levados a juízo. 

Pegando um gancho neste último parágrafo, sublinho a atuação do NPJ 

na consonância dos caminhos requeridos na terceira e última onda renovatória 

abordada.  

A orientação primordial a que os estagiários são submetidos para a 

satisfação das demandas dos assistidos é o acolhimento humanizado daquele 

que os procura. Isso significa que é instruído que o aluno tenha uma escuta ativa 

e que racionalize qual o meio mais célere, efetivo e apaziguador para a solução 

daquele conflito posto, o que significa, muitas das vezes, a adoção de métodos 

extrajudiciais. Esse métodos vão desde a introdução passo-a-passo do assistido 

ao que se esperar de um processo judicial, o que por vezes já o faz concluir por 

conta própria que o caminho da judicialização não é o melhor a se tomar para 

aquela controvérsia, tanto quando a realização de audições de mediação2 e 

conciliação extrajudiciais e/ou acompanhamento ao assistido nestas, sob a 

forma da Lei nº 13.140 de 2015, que justamente regula sobre tais métodos.  

No corpo da mencionada lei, do art. 4º ao 10º, nos são dispostas as 

designações dos mediadores extrajudiciais  

                                                             
1 Este princípio também está definido na Lei nº 9.099/95, art. 2º, nos seguintes termos: “O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.” 
2 Lei nº 13.140/2015, Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida 

por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia 

e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. 
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Art. 4º O mediador será designado pelo tribunal ou 
escolhido pelas partes. 

§ 1º O mediador conduzirá o procedimento de 
comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o 
consenso e facilitando a resolução do conflito. 

§ 2º Aos necessitados será assegurada a gratuidade da 
mediação. 

Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses 
legais de impedimento e suspeição do juiz. 

Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como 
mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação 
da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar 
dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar 
o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por 
qualquer delas. 

Art. 6º O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, 
contado do término da última audiência em que atuou, de 
assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. 

Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem 
funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 
pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. 

Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no 
procedimento de mediação, quando no exercício de suas 
funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público, 
para os efeitos da legislação penal. 

Art. 9º Poderá funcionar como mediador extrajudicial 
qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja 
capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar 
qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou 
nele inscrever-se. 

Art. 10. As partes poderão ser assistidas por advogados 
ou defensores públicos. 

Parágrafo único. Comparecendo uma das partes 
acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador 
suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente 
assistidas. 

 

Todo o plano de atuação é voltado para o atendimento das necessidades 

do assistido, sem perder de vista a atribulada realidade do Estado no tocante 

aos processos jurídicos.   

4) O ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE NÚCLEOS DE PRÁTICA 

JURÍDICA NA REGIÃO SUL-FLUMINENSE 

 

Os dados constantes neste capítulo e no próximo foram aferidos 

ao final do ano de 2018 e limitados a este período. Caso esse texto seja 
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utilizado em eventual pesquisa etnográfica, a autora salienta a 

necessidade de averiguação de eventuais atualizações. 

4.a) Regulamentação sobre Núcleos de Prática Jurídica3. 

O Conselho Nacional de Educação, em sua Câmara de Ensino Superior, 

em 29 de setembro de 2004, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Direito prevendo em seu art.1º, parágrafo 1º, inciso IX, 

a implantação e estruturação do Núcleo de Prática Jurídica como um dos 

elementos estruturais do Projeto Pedagógico.  

Ainda sobre estruturação e operacionalização dos NPJ, a referida 

Resolução, em seu texto original, trazia assim o  

  

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. 

                                                             
3 Dados obtidos em: <http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-

112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-

graduacao> . Acesso em: 21 nov. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao
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Em 2013 foi homologado um parecer revisando a redação do artigo 7º 

que, ao listar a necessidade de aprovação do ‘conselho competente’ em seu 

parágrafo 1º, confundia o órgão colegiado da classe quanto aos seus poderes 

de interferência nos Núcleos que - mesmo com a expressa ilegalidade desse 

órgão ingerir na esfera acadêmica, explanada em julgados citados no Parecer 

nº45/2006 do CNE/CES - insistia no credenciamento dos NPJ e pressionava uma 

delimitação de atuação, tendencialmente em benefício mercadológico à Ordem 

dos Advogados do Brasil e detrimento acadêmico às instituições. E afastando 

qualquer imprecisão sobre as competências para regulamentação do NPJ, o 

referido artigo teve em 2017 a homologada sua revisão e passou 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. 

 

 

 



27 
 

4.b) Levantamento dos Núcleos de Prática Jurídica existentes na 

localidade sul-fluminense. 

A região sul-fluminense é composta por 14 cidades, distribuídas em três 

microrregiões4, sendo elas: 1) Microrregião Baía da Ilha Grande, composta por 

Angra dos Reis e Parati; 2) Microrregião Barra do Piraí, composta por Barra do 

Piraí, Rio das Flores e Valença e 3) Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, 

composta por: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 

Resende, Rio Claro e Volta Redonda. 

Das cidades que compõem a região, apenas cinco contam cursos de 

graduação em Direito regularmente cadastrados5 no Ministério de Educação e 

Cultura, que estão distribuídos entre Valença (CESVA/FAA - Centro de Ensino 

Superior de Valença), Barra do Piraí (UGB - Centro Universitário Geraldo Di 

Biase), Barra Mansa (UBM - Centro Universitário de Barra Mansa), Resende 

(UNESA - Universidade Estácio de Sá) e Volta Redonda (UniFoa - Centro 

Universitário de Volta Redonda,  UGB - Centro Universitário Geraldo Di Biase e 

UFF – Universidade Federal Fluminense), totalizando oficialmente 7 unidades 

disponibilizando o curso, sendo de 5 instituições de ensino diferentes, 4 delas 

privadas e 1 pública. 

Dessas 7 unidades, no que consta em seus sites oficiais6, todas possuem 

um Núcleo de Prática Jurídica ativo, excetuando-se o campus de Barra do Piraí 

do Centro Universitário Geraldo Di Biase. 

                                                             
4 Dados obtidos em: 

<http://brasilchannel.com.br/municipios/index.asp?nome=Rio+de+Janeiro&regiao=Sul>. 

Acesso em 10 nov. 2018. 
5 Dados obtidos em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
6 Site oficial UniFoa: <http://web.unifoa.edu.br/portal_ensino/npp/esc_relatorio.asp>. Site 

oficial UGB: < http://www.ugb.edu.br/site/menus/graduacao/direito/direito.htm>. Site oficial 

CESVA/FAA: <http://www.faa.edu.br/revistas/fdv-contato.html>. Site oficial UBM: 

<http://web.ubm.br/laboratorio/npj-nucleo-de-pratica-juridica>. Site oficial UNESA: < 

http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-

s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-a-comunidade/>. Acessados 

em 15 nov. 2018.  

O site oficial do NPJ da UFF-VR se encontrava desativado à época da tentativa de acesso, 

entretanto sua existência e atividades seguem sendo acompanhadas empiricamente pela 

autora desde o ano de 2014. 

http://brasilchannel.com.br/municipios/index.asp?nome=Rio+de+Janeiro&regiao=Sul
http://emec.mec.gov.br/
http://web.unifoa.edu.br/portal_ensino/npp/esc_relatorio.asp
http://www.ugb.edu.br/site/menus/graduacao/direito/direito.htm
http://www.faa.edu.br/revistas/fdv-contato.html
http://web.ubm.br/laboratorio/npj-nucleo-de-pratica-juridica
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-a-comunidade/
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-a-comunidade/
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É válido tomar nota da ausência de informação concisa sobre assistências 

jurídicas à população nesses Núcleos. Os sites oficiais informam horários de 

funcionamento, sem indicação referente a ‘horários de atendimento’, deixando 

vaga a noção de suas efetivas atividades de assistência ao acesso à justiça para 

a população. Neste campo, a seção seguinte discorre sobre os movimentos 

desempenhados pelo Núcleo de Prática Jurídica da UFF-VR dentro de seus 

modestos 4 anos de criação. 

5 - O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE EM VOLTA REDONDA 

Nos moldes institucionais de Defensoria Pública, oferecendo atendimento 

jurídico gratuito à população hipossuficiente7 - seja em consultorias e 

orientações, ou acompanhamento/assistência processual -, o Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda atente nas 

áreas de Direito Cível, Criminal, Fazendo Pública, Trabalhista e Previdenciário e 

ao passo que colabora na construção da formação acadêmico-jurídica dos 

alunos, também objetiva uma contraprestação à sociedade pela oneração do 

ensino superior gratuito, custeados pelos seus impostos. 

Passado um razoável período de tempo desde sua inauguração 

despendido com a estruturação institucional, em vias fato, apenas ao final de 

2017 - já na pose do atual Coordenador - o NPJ começou a oferecer um 

substancial acesso de seus serviços à sociedade, onerando o ano de 2018 com 

o importante e agregador crivo de sua própria estrutura burocrática e a 

desconsiderações de formulações que não tenham funcionalidade dinâmica e/ou 

proveitosa.  

5.a) Instalação 

O Núcleo de Prática Jurídica, diretamente vinculado8 ao Departamento de 

Direito da Universidade Federal Fluminense, que por sua vez está ligado ao 

                                                             
7 Entende-se por hipossuficiente a parcela da sociedade que não poderia ter o devido acesso 

à justiça sem por seu próprio sustento econômico e de sua família em risco. 
8 Pág. 012.  Universidade Federal Fluminense – Boletim de Serviço. Ano XLIV – nº111, 

25/07/2014 – Seção II. 
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Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), é localizado no campus 

Aterrado, com endereço na Avenida Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 

nº783, térreo do bloco A, bairro Aterrado, na cidade de Volta Redonda, estado 

do Rio de Janeiro. 

Até a presente data, o NPJ é fisicamente composto de 4 cabines de 

atendimento individual. Cada cabine conta com um computador ligado ao 

sistema de rede interno e internet, que permitem o compartilhamento de dados 

de forma mais eficiente e também proporciona um suporte imediato de auxílio às 

dúvidas durante os plantões. 

Além das cabines para atendimento individualizado, o Núcleo possui uma 

sala de mediações, onde não apenas são realizadas audiências de conciliação, 

como também é utilizada para atendimentos que exigem maior privacidade. 

Em 2017 foram concedidas Emendas Parlamentares destinada à reforma, 

ampliação e melhoria do espaço. Nas obras de expansão, que tem previsão de 

início para 10 de janeiro de 20199, a área total ocupada terá um acréscimo de 

pelo menos um terço da área atual, prolongamento que possibilitará uma reserva 

de local para a secretaria (que hoje trabalha dividindo o mesmo ambiente que o 

próprio NPJ), a criação da sala da coordenadoria (que atualmente não tem uma 

sede física exclusiva), a otimização das cabines de atendimento, organização de 

estações de trabalho integradas e modernização da sala de audiência – que será 

equipada para ser um ambiente multimídia multi-utilitário, comportando não 

apenas as mediações, como também atividades diretamente relacionadas à 

formação acadêmica em si (apresentações de seminários, cine-debates e 

videoaulas, por exemplo).  

 

 

 

                                                             
9 Previsão informada pessoalmente pelo professor-coordenador do NPJ, Carlos Eduardo 

Martins, em 28 nov. 2018. 
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5.b) Equipe 

A ‘equipe fixa’ prevista no Regulamento10 seria instituída de I - 

Coordenador11, II - Professores orientadores, III – Estagiários, IV – Monitores e 

V – Secretário12.  

Enquadra-se conveniente a este Trabalho, trazer a informação de que, 

não obstante a necessidade, ainda não foram efetuados concursos específicos 

para os cargos de Professores-Orientadores (II) e atualmente quem segue 

cobrindo as funções relativas a estes cargos é o próprio Coordenador e, de forma 

subsidiária, também as cobrem os advogados Residentes13 (que respondem ao 

programa de pós-graduação em Residência Jurídica com estágio a docência e 

se empenham em preencher essa lacuna, no que lhes pode ser atribuído). 

 No que tange à previsão de Monitores (IV), as funções se encontram 

designadas ao Estagiário Interno14 desde abril de 2018 e, em processo de 

elaboração, há a proposta de continuidade dos certames para este cargo em 

questão, ocorrendo anualmente e com previsão de ampliação de vagas 

análogas, possibilitando a designação de um Estagiário Interno para cada uma 

das áreas de atendimento específico, diretamente alinhados com o advogado 

Residente incumbido do acompanhamento da mesma.  

Ao longo de cada semestre, considerada a obrigatoriedade de estágio 

jurídico para a graduação, todos os alunos do sétimo ao décimo período são 

inscritos e vinculados ao Núcleo.  

A despeito de ser obrigatória a vinculação, caso o aluno exerça atividade 

de estágio externamente em local habilitado, ele pode ser dispensado de 

desempenhar as tarefas atribuídas ao NPJ e na ausência de estágio em outros 

                                                             
10 Pág. 013. Universidade Federal Fluminense – Boletim de Serviço. Ano XLIV – nº111, 

25/07/2014 – Seção II. 
11 Carlos Eduardo Cunha Martins Silva. Dado atualizado em 28 nov.2018 
12 Ana Carolina Gomes Fonseca. Dado atualizado em 28 nov.2018 
13 Bruno de Paula Soares (área de Fazenda Pública), Edson Amaral de Almeida (área 

criminal), Olandí Gomes Martins (área cível), Leonardo Rodrigues Baraldo e Pedro Carraro 

Rezende (área trabalhista e previdenciária). Dado atualizado em 28 nov.2018. 
14 Thassiana Pereira de Oliveira. Dado atualizado em 28 nov.2018.. 



31 
 

órgãos, os alunos têm garantido o exercício de estágio nas atividades jurídicas 

dentro do Núcleo, tendo que cumprir requisitos mínimos para a aferição de 

aprovação nas disciplinas de Prática Jurídica15. 

Dada a característica não exclusiva do vínculo ao Núcleo, os estagiários 

obrigatórios, ao iniciarem oportuno estágio externo, podem solicitar dispensa das 

tarefas internas a qualquer altura do semestre sem prejuízos à aprovação na 

disciplina – contanto que tenham cumprido os requisitos do Núcleo no período 

predecessor a nova contratação. Por essa propriedade movediça inerente ao 

grupo, pode-se identifica-los como ‘equipe flutuante’. 

5.c) Atividades 

Nesta seção serão apresentadas as atividades atribuídas16 e exercidas 

pelas equipes e projetos do NPJ. 

a) Coordenador:  

De acordo com a Ementa17 que regulamenta o NPJ, está atribuída ao 

Coordenador a fiscalização do estágio em concordância com o que for 

deliberado do Colegiado do Curso, tal como a representação do NPJ frente às 

instituições. Também fica a cargo dele a elaboração de relatórios de atividades, 

projetos, organização das ações dos estagiários, bem como aplicação ou 

propositura de eventuais penalidades, ciência e assinatura de declarações, 

documentos, ofícios e atos concernentes ao Núcleo, dentro de sua competência, 

do mesmo modo que também é figura em sua função a organização de 

seminários, simpósios, conferências e palestras referentes ao estágio. 

O coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, solidariamente à 

Coordenação do Curso de Direito, também deve promover periodicamente 

visitas às entidades conveniadas para estabelecer avaliação do 

desenvolvimento do estágio conveniado. 

                                                             
15 Esses requisitos estão explanados no item 2.C.iii, alínea ‘e’: Estagiários Obrigatórios. 
16 De acordo com a Ementa publicada no Boletim de Serviço da Universidade Federal 

Fluminense, ano XLIV – nº 111. 25 jul.2014. Seção II, págs. 012, 013 e 014.  
17 Vide nota acima. 
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b) Professores-Orientadores: 

Compreendido na Ementa de regulamentação já referida, conta 

competente aos Professores-Orientadores a condução dos estagiários nas 

atividades de assistência jurídica, orientando-os sobre valores éticos da 

profissão, supervisionando e auxiliando a elaboração de peças processuais, 

acompanhamento de processos e análise de autos, igualmente o 

aconselhamento e condução do estagiário sobre adequações e melhorias no 

atendimento aos assistidos.  

Este cargo, por ora exercido pelo Coordenador e subsidiado pelos 

Residentes, é sucintamente responsável pela tutela do melhor aproveitamento 

do tempo de estágio dos alunos.  

c) Monitores: 

A previsão regulamentar define-os sendo designados à assessoria aos 

Professores-Orientadores, de forma generalizada e igualmente à orientação – 

subordinada e não autônoma – dos estagiários no exercício de suas práticas. 

Não afastado o expresso requisito da conclusão da disciplina de Estágio 

Supervisionado I, o estabelecimento da monitoria foi efetivamente remodelado 

para o cargo de Estagiário Interno, que estará devidamente relatado mais a 

frente nesta seção. 

d) Secretário: 

A secretaria fica a cargo do controle de frequência e pastas dos alunos, 

do auxílio aos coordenadores e orientadores na efetivação das regras da Ementa 

e do acompanhamento de reuniões e registros em ata das decisões. 

Também está definido que a agenda de audiências e o preparo de 

declarações próprias ao estágio ficam sob a responsabilidade do secretário, bem 

como o auxílio na organização do processamento de triagem e de atendimentos. 

 

 



33 
 

e) Estagiários Obrigatórios: 

Como já dito, o ano de 2018 tem sido um ano de reestruturação 

operacional e neste cenário foram analisadas as disposições regulamentadas 

que verdadeiramente propiciam a melhor experiência de prática jurídica.  

Sendo assim, novas diretrizes foram organizadas e dirigidas aos alunos 

no início do segundo semestre, em forma de Cartilha, para serem respeitadas 

ao longo do período e são elas: o cumprimento de 15h obrigatórias de plantão, 

com o mínimo de 1h e no máximo 3h semanais; a entrega de relatório de 

atividades executadas internamente; entrega de relatórios de atividades jurídicas 

externas (audiências e palestras tematicamente coerentes à prática jurídica, por 

exemplo); o acompanhamento de pelo menos 5 audiências referentes à matéria 

processual da disciplina de Estágio Supervisionado a qual está inscrito; a 

construção e entrega de no mínimo 5 peças processuais também referentes à 

matéria processual da disciplina de Estágio Supervisionado a qual está inscrito. 

f) Relatório de Estágio Interno 2018:  

A realização do Estágio Interno tem sido operada sob a jornada de 

prestação de plantões de 20h semanais, distribuídas em 4h diárias, iniciado em 

04 de abril de 2018 e com previsão de término em 31 de dezembro do mesmo 

ano. O Estagiário Interno faz jus a uma bolsa de-estágio e auxílio transporte, sem 

que se gere vínculo empregatício. 

Em síntese, as atividades elaboradas ao Estagiário Interno são 

semelhantes às previstas regularmente aos Monitores. Mas devido o 

excepcional momento de ativação efetiva do Núcleo, já repetidamente 

demonstrado, demais incumbências puderam ser desempenhadas pela 

Estagiária Interna atual, que é também quem redige este Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Evidenciado o caráter etnográfico, tomo devida permissão para relatar de 

maneira mais pessoal este tópico e descrever as atividades por mim exercidas 

até a presente data. 



34 
 

À data da assinatura do contrato de estágio e do início de sua vigência, 

ainda não tinha ocorrido o certame de seleção da Residência Jurídica e desta 

forma a equipe fixa compunha-se apenas com o Coordenador, Secretária e, a 

então recém-obtida, Estagiária Interna. Já havia demandas e lacunas a serem 

preenchidas e, à medida dos limites de capacitação específica, foram 

oportunamente distribuídas para que houvesse fluidez e progresso durante as 

carências do quadro da equipe.   

O compêndio das atividades a serem desenvolvidas no Estágio Interno, 

firmados no Plano de Atividades de Estágio Interno Não-Obrigatório18, dispõe a 

      

1) Colaboração nas atividades relacionadas à prática jurídica: 

auxiliar nos plantões e nas audiências; 2) Colaborar em trabalhos, 

projetos, pesquisas processuais e de jurisprudências; 3) Ajudar na 

elaboração de peças processuais; 4) Cadastramento e 

acompanhamento processuais; 5) Auxilio na elaboração de relatórios 

mensais das atividades do núcleo; 6) Suporte no arquivamento de 

processos, e no controle dos mesmos.  

      

A respeito dos itens supracitados, diligências externas se faziam 

necessárias. Entrega de ofícios, resgate de documentos (registros municipais, 

cartoriais, por exemplo), representação delegada e orientada do Núcleo em 

eventos acadêmicos e presença nas delegacias compuseram a vivência da 

prática forense condicionada ao E.I. e, paralelamente ao exercício das funções 

jurídicas, também pelo caráter ocasional do período, houve o desenvolvimento 

de habilidade organizativas inerentes às funções de secretariado.  

Esclareço, pois, que com reuniões semanais sobre estratégias de 

funcionalidade e uma coordenação de hierarquia horizontalizada, escuta ativa e 

conduta encorajadora das autonomias de sua equipe, criou-se um ambiente de 

aprendizagem generalizada e pude colaborar na criação da Cartilha (já 

mencionada no item ‘e’) entregue aos Estagiários Obrigatórios. Pude também 

                                                             
18 Documento disponível em pasta física nos arquivos do Núcleo de Prática Jurídica, sob os 

cuidados da secretaria do mesmo. Página única. 
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elaborar um sistema de acompanhamento de processos e registro de 

atendimentos, executar a triagem de casos obtidos no mutirão de atendimento 

ocorrido no mês julho com projeto ‘NPJ Itinerante’ e acompanhar, tomando nota, 

quaisquer eventuais projetos ou ações cumpridas fora das dependências físicas 

do NPJ e a ele relacionadas. 

g) NPJ Itinerante: 

O Projeto, idealizado pelo Coordenador do NPJ, professor Carlos 

Eduardo C. Martins Silva, viabiliza um trabalho de campo que consiste em 

estender os serviços do NPJ para fora dos muros da UFF, atingindo quem mais 

precisa. 

Depois de identificados grupos ou áreas carentes, como ocupações de 

assentamento de posse, por exemplo, combina-se com os líderes comunitários 

uma data de boa adesão dos moradores e a partir daí é organizada uma comitiva 

com os alunos estagiários do Núcleo para que ocorra a visita e levantamento das 

demandas jurídicas dessas pessoas, que por vezes não têm sequer consciência 

da existência de locais de acesso gratuito à justiça.  

No mês de Julho de 2018 a projeto teve sua primeira ação desempenhada 

na Ocupação Dom Waldyr, no bairro Belmonte, na cidade de Volta Redonda. Lá 

os cerca de 30 estagiários obrigatórios foram divididos em 5 grupos que 

distribuíram entre si as prestações de atendimentos no centro comunitário, 

assistindo por volta de 15 condições, das quais algumas caracterizavam meras 

consultorias e outras, em torno de 7 pleitos, demandavam assistência jurídica 

mais extensa, que após triagem foram direcionadas e vinculadas ao NPJ para 

acompanhamento. 
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5.d) O NPJ atual 

a) Pós-Graduação em Residência Jurídica19 

Coordenado pela professora Ana Alice de Carli e com vice coordenadoria 

do professor Carlos Eduardo Martins, o curso gratuito de pós-graduação latu 

senso – Residência Jurídica iniciou suas atividades em 18 de outubro de 2018 

objetivando a ampliação da  esfera acadêmica na região sul-fluminense, bem 

como oportunizar o aumento de profissionais do Direito na equipe do Núcleo de 

Prática Jurídica, dada a crescente demanda na assistência jurídica pública 

prestada.  

Com duração de 4 semestres, o curso compõe-se de uma carga horária 

de 920h semestrais, divididas entre disciplinas teóricas em sala de aula, estágio 

docência, disciplinas prático-teóricas (seminários, audiências, plantões e demais 

tarefas práticas vinculadas e exercidas no Núcleo de Prática Jurídica) e um 

trabalho de conclusão de curso ao final do programa de especialização.  

Dentro do programa prático, são particionadas quatro grandes áreas para 

a atividade da advocacia popular, quais sejam, Área Pública (constitucional, 

administrativo, ambiental e urbanística), Área Cível (cível, processo civil e 

consumidor), Área Penal(direito penal, processo penal e execução penal), Área 

Trabalhista e Previdenciária (direito do trabalho, processo do trabalho e 

previdenciário), os Residentes são distribuídos e direcionados, conforme 

preferência previamente declarada, a se estreitarem no zelo cada uma delas no 

âmbito de suas atividades no Núcleo, ao longo do curso. 

Nos termos do próprio conteúdo programático,  

 

O curso de especialização busca, a partir do 
aprofundamento teórico-jurisprudencial e da prática, formar 
residentes (graduados em Direito e aprovados no exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil –OAB), que atuarão no NPJ, 

                                                             
19 As informações contidas neste item foram aferidas no documento oficial de estruturação 

do referido curso de especialização. Disponível em: <http://prj.sites.uff.br/wp-

content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.V

R_.2018.pdf> . Acesso em 22 nov.2018 

http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.VR_.2018.pdf
http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.VR_.2018.pdf
http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.VR_.2018.pdf
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com vistas a ampliar o leque de oportunidades de acesso à 
Justiça àqueles que pouco ou nada têm. 

      

E ainda, como objetivos específicos, almeja 

 

1. Preparar profissionais para atuarem no NPJ, nas 
causas demandadas (atendimento, 
acompanhamento processual e elaboração de 
peças); 2. Tornar aptos os advogados para 
atenderem a população local economicamente 
hipossuficiente 3. Incentivar os residentes a procurar 
a conciliação e a mediação antes de provocar o 
Poder Judiciário; 4. Promover a educação jurídica, 
por meio da qual os profissionais explicam de forma 
técnica e simples à parte interessada as questões 
envolvendo a sua demanda. 
 
 

6) UMA QUARTA ONDA? 

No percurso dos estudos para a elaboração deste Trabalho, deparei-me 

com um trabalho que trazia à tona a possibilidade de estarmos passando 

por uma dita Quarta Onda na revolução do acesso à justiça. 

O texto do autor Kim Economides, publicado em 1999, traz reflexões 

acerca da formação dos operadores do Direito, questionando se de fato os 

juristas compreendem seu papel político e ético na administração da justiça. 

Para além do acesso dos cidadãos, essa Quarta Onda diz respeito à 

educação jurídica dos profissionais, como ela tem sido feita e quais as 

consequências práticas desse exercício. O autor põe um holofote sobre duas 

principais questões.  

A primeira se refere ao acesso à educação jurídica e ele indica que 

façamos uma análise sobre o recorte social dos estudantes de Direito 

 

O primeiro tema, portanto, é relativo ao acesso à 
educação jurídica: quem pode se qualificar como advogado ou 
juiz? Quem tem acesso às faculdades de direito? Uma vez que 
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as faculdades de direito são, invariavelmente, as guardiãs dos 
portões de acesso à carreira jurídica, torna-se preciso entender 
quem tem acesso a elas e em que bases. É a admissão 
governada, primariamente, segundo princípios de nepotismo ou 
de mérito? Os governos, os organismos profissionais e os 
advogados individualmente precisam esforçar-se para promover 
positivamente o acesso à profissão legal de mulheres, minorias 
em desvantagem e outros grupos que sejam social ou 
historicamente excluídos?36 A partir dessa perspectiva, o 
acesso dos cidadãos brasileiros à carreira jurídica deveria ser 
olhado como uma importante dimensão, até mesmo uma 
precondição, para a questão do acesso dos cidadãos à justiça. 
[CIDADANIA, justiça e violência/ Organizadores Dulce 
Pandolfi...[et al]. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 
1999. página 73] 

 

A segunda questão, que se propõe como mais difícil de solucionar, se 

debruça sobre como desenvolver, estipular e garantir um padrão mínimo de 

qualidade nos profissionais já inseridos na carreira jurídica. 

 

A ética legal é vista como um paradoxo e a relação entre 
os advogados e a justiça é, quando muito, altamente 
problemática. Serão os advogados vistos em toda parte (no 
Brasil, inclusive?) como primordialmente motivados pela busca 
do lucro, e não pelo seu compromisso com a justiça e a prática 
ética? Caso positivo, será isto uma conseqüência da educação 
jurídica geralmente se concentrar em análises doutrinárias, em 
vez de contextuais, e endossar uma forte tradição positivista que 
separa rigidamente a lei da moral? [CIDADANIA, justiça e 
violência/ Organizadores Dulce Pandolfi...[et al]. Rio de Janeiro: 
Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. página 74] 

 

Uma solução apontada pelo autor é a avaliação dos estatutos e códigos 

de ética que regem a profissão no que declaram  sobre as responsabilidades 

que o profissional da classe toma para si e constituir a promoção e sustentação 

destas com bases na humanização do operador jurídico, direcionando suas 

atenções ao cumprimento de suas funções às luzes dos direitos humanos, em 

busca da equidade social na acessibilidade ao aparato judiciário. 

Outra solução, não menos importante, propõe que as instituições de 

ensino, mesmo as que já lecionem disciplinas específicas de direitos humanos, 
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deem à esta matéria tanta importância quando outros de cunho mais positivista, 

pois trata-se da capacitação efetiva do profissional que colocará em prática todo 

seu conhecimento teórico e impactará diretamente na vida de outras pessoas. 
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Conclusão 

No decorrer dessa monografia, a atuação dos Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade Federal Fluminense do polo de Volta Redonda e sua relevância 

na satisfação das lacunas ao Acesso à Justiça observadas por Mauro Cappelletti 

e Bryant Garth, na obra por eles desenvolvida no ano de 1978 e intitulada como 

Acesso à Justiça, foram os fatores motivadores da pesquisa.  

O intuito primordial foi despertado pela evidente necessidade de um 

Direito mais palatável à grande massa, que se põe historicamente afastada 

dessa ferramenta de organização socialmente tão salutar, quando 

adequadamente utilizada.  

Tanto quando salientar a importância da humanização do processo 

jurídico, se faz particularmente necessário neste momento de disseminação de 

desinformações e desvalorização da educação pública, o esclarecimento sobre 

o que é desenvolvido dentro dos muros das Universidades Federais Brasileira e 

a aproximação e ocupação da sociedade leiga nesses espaços. 

Atividades que promovam esse estreitamento de laços entre a população 

e a academia se mostram não apenas proveitosas os cidadãos locais, como uma 

contraprestação do investimento de seus impostos, como também aprimoram a 

formação dos profissionais que estão em desenvolvimento, ofertando ao 

mercado de trabalho e ao exercício das funções, um ator qualificação global, 

muito além da mera qualificação técnica que por muito tempo se considerava o 

bastante. 

Como conclusão, reforço o convite às reflexões citadas nas 

Considerações Finais deste Trabalho sobre a nossa responsabilidade, enquanto 

instituição acadêmica, sobre o perfil de diplomados que estamos entregando e 

sobre o que está ao alcance das Instituições de ensino para mudar o padrão 

tecnicista do operador do Direito que vem sendo formado ao longo dos últimos 

anos.  

  



41 
 

REFERÊNCIAS 

 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. e rev. 

Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 

 

CIDADANIA, justiça e violência/ Organizadores Dulce Pandolfi [et al]. Rio 

de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999.  

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

(DE 16 DE JULHO DE 1934) Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm > acessado 

em 20/06/2019 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1967. 

Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm > acessado 

em 20/06/2019 

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 

acessado em 20/06/2019 

 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE 

SETEMBRO DE 1946). Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm > acessado 

em 20/06/2019 

 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, DE 10 DE 

NOVEMBRO DE 1937. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm > acessado 

em 20/06/2019 

 

Convenção Europeia Para Proteção Dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais. Disponível em < 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf > acessado em 

29/06/2019 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4f201c7c04a5d57c032569fa0074225c?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c44c4a59ad7cbc37032569fa007421ec?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c44c4a59ad7cbc37032569fa007421ec?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c34a95087782978c032569fa007421a9?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c34a95087782978c032569fa007421a9?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf


42 
 

 

Estrutura, Objetivos, Cronograma De Aulas E Demais Atividades Da Pós-

Graduação Lato Sensu Em Residência Jurídica. Disponível em: < 

http://prj.sites.uff.br/wp-

content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDI

CA.UFF_.VR_.2018.pdf > acessado em 14/11/2018 

 

Lei 1060 de fevereiro de 1950. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm > acessado em 20/06/2019 

 

Lei 9.099 de 26 de setembro 1995. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm > acessado em 03/07/2019 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1981 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp40.htm> acessado em 

03/07/2019 

 

LEI Nº 13.140, DE 26 DE JUNHO DE 2015. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm > 

acessado em 03/07/2019 

 

LEI Nº 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965. (Regulamentação da Ação 

Popular). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm> 

acessado em 29/07/2019 

 

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. (Código de Defesa do 

Consumidor) Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm> acessado em 29/07/2019 

 

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985. ( Lei de ação civil Pública ) 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm> 

acessado em 29/07/2019 

 

http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.VR_.2018.pdf
http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.VR_.2018.pdf
http://prj.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/379/2018/08/ESTRUTURA.RESID%C3%8ANCIA.JURIDICA.UFF_.VR_.2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2040-1981?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp40.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.717-1965?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm


43 
 

Novo Código Processual Civil / obra coletiva de autoria da Editora Saraiva 

com a colaboração de Livia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha – 2ª Edição – 

São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

Parecer nº45/2006 do CNE/CES. Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces045_06.pdf > acessado em 

21/11/2018 

 

Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004. Disponível em < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf > acessado em 

21/11/2018 

 

Site oficial CESVA/FAA: <http://www.faa.edu.br/revistas/fdv-contato.html 

> acessado em 15/11/2018  

 

Site oficial UBM: <http://web.ubm.br/laboratorio/npj-nucleo-de-pratica-

juridica > acessado em 15/11/2018  

 

Site oficial UGB: < 

http://www.ugb.edu.br/site/menus/graduacao/direito/direito.htm > acessado em 

15/11/2018  

 

Site oficial UNESA: < http://portal.estacio.br/unidades/universidade-

est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-

a-comunidade/ > acessado em 15/11/2018 

 

Site oficial UniFoa: 

<http://web.unifoa.edu.br/portal_ensino/npp/esc_relatorio.asp > acessado em 

15/11/2018  

 

 Universidade Federal Fluminense – Boletim de Serviço. Ano XLIV – 

nº111, 25/07/2014 – Seção II 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces045_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf
http://www.faa.edu.br/revistas/fdv-contato.html
http://web.ubm.br/laboratorio/npj-nucleo-de-pratica-juridica
http://web.ubm.br/laboratorio/npj-nucleo-de-pratica-juridica
http://www.ugb.edu.br/site/menus/graduacao/direito/direito.htm
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-a-comunidade/
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-a-comunidade/
http://portal.estacio.br/unidades/universidade-est%C3%A1cio-de-s%C3%A1/campi/rj/resende/resende/servi%C3%A7os-para-a-comunidade/
http://web.unifoa.edu.br/portal_ensino/npp/esc_relatorio.asp

