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RESUMO 
 

 

presente dissertação está vinculada à Linha de Pesquisa, Processos Educacionais e seus 

Fundamentos, do Programa de Pós-Graduação em Educação, em nível de Mestrado, 

oferecido pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Seu tema se expressa pela 

investigação a respeito do curso de Direito no Brasil desde a terceira década do século XIX 

aos dias de hoje, mas especifica-se pelo seu objeto que tem em vista o ensino prático, ou seja, 

o modo como se dá a formação profissional do advogado advinda daquilo que propicia o que 

se denomina contemporaneamente por estágio. No Brasil, desde 1972, institucionalizou-se o 

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), instância destinada ao cursista-estagiário em Direito. Em 

termos de problematização, cabem algumas indagações com as quais essa pesquisa manteve 

interlocução: que significação tinha no passado, ou ainda tem o ensino-aprendizagem fundado 

em práticas jurídicas simuladas? Qual é a relação das disciplinas ditas teóricas com o ensino 

prático através do NPJ? Qual é o papel do ensino prático, ou seja, do estágio sediado no NPJ 

da UNIUBE? Ainda a compor a problematização: os livros existentes no mercado que têm 

como tema o ensino prático, versam em sua quase totalidade, apenas sobre orientações acerca 

da elaboração de peças processuais, o que coloca em questão a formação do aluno-estagiário, 

pois fica ele afastado dos aspectos práticos do ambiente forense; nessa perspectiva, a 

formação jurídico-profissional desenvolvida somente através da literatura especializada torna-

se problemática e frágil. A presente dissertação teve por objetivo geral investigar a origem e a 

história da implantação dos cursos jurídicos no Brasil, em particular pela via do ensino prático 

destinado ao graduando em Direito, seja através de sua simulação em sala de aula, seja através 

do estágio supervisionado, cujo advento se deu em 1972 e ainda vige em nossos dias; nesse 

aspecto, visou também conhecer o NPJ da Universidade de Uberaba, emergente ao final dos 

anos de 1970, como resposta à necessária adequação legislativa. Do ponto de vista do método, 

trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico/hipertextual e documental que se expressa 

pelos diferentes capítulos, os quais também se encontram atravessados de pesquisa histórico-

educacional. Do ponto de vista documental ainda, essa dissertação envolve minuciosa análise 

da legislação apoiada nas discussões sobre o curso de Direito no Brasil desde 1823 aos nossos 

dias, no tocante à significação da formação profissional, através do ensino fundado em 

simulação, ou através do NPJ de um modo geral, bem como em relação ao da UNIUBE em 

termos específicos. Com relação a este, e utilizando-se da modalidade de pesquisa 

denominada por estudo de caso, considera a atuação dos acadêmicos e professores; e conta 

também, em termos documentais, com fichas de atendimento, pastas dos clientes, fichas de 

acompanhamento processual, modelo de correspondência, cartão para identificação dos 

estagiários e clientes, cadernos de atividades, autos de processos simulados, dentre outros 

documentos utilizados no cotidiano acadêmico. Dessa feita, o NPJ da UNIUBE constituiu-se 

como objeto para a realização dessa investigação com o intuito de revelar os seus aspectos 

intrínsecos organizacionais e operacionais. Não se tratou de eleger uma investigação fundada 

em amostragem, e nem de fundar certezas ou teorias, mas de estruturar descritiva, explicativa 

e interpretativamente a constituição do estágio oferecido pelo curso de Direito da UNIUBE 

através do NPJ; tratou-se também de apontar o seu relevante trabalho social prestado junto à 

população carente. Esteve em foco, ainda, analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos-

estagiários com o objetivo de demonstrar a importância e a significação do NPJ na formação 

profissional do futuro operador do Direito, mas principalmente daquele discente que irá 

exercer a advocacia.  

 

Palavras-chave: Núcleo de Prática Jurídica; Estágio; Estudo de caso; Universidade de 

Uberaba. 
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ABSTRACT 
 

 

his dissertation is linked to the Research Line of Educational Processesand their 

Fundamentals, from the Postgraduate Program in Education at the level of Master, 

offered by the University of Uberaba (UNIUBE). Its theme is expressed by the investigation 

about the law school in Brazil since the third decade from the nineteenth century to the 

present day, but it is specified by its object bearing in mind the practical education, that is to 

say, how it is given the professional training for the lawyer that is called nowadays as 

internship. In Brazil, since 1972, it has been institutionalized the Legal Practice Center (LPC), 

instance intended for the trainee who is also a law student. In terms of questioning, there are 

some questions which this research maintained in dialogue: what significance had in the past, 

or still have, the teaching-learning founded on simulated legal practices? What is the 

relationship of theoretical disciplines with the practical education through the LPC? What is 

the role of practical teaching, that is to say, the role of the stage based on the LPC UNIUBE? 

Still composing the questioning: the existing books on the market that are themed about 

practical teaching correspond, almost entirely, just about guidelines on the drafting of 

pleadings, which calls into question the education of the student-trainee because it makes him 

apart from the practical aspects of forensic environment; into this perspective, the legal and 

vocational training developed only through literature becomes problematic and fragile. This 

dissertation had as main objective to investigate the origin and the history of implementation 

of legal courses in Brazil, in particular through the practical teaching aimed at graduating in 

law, either through its simulation in the classroom, whether through supervised training, 

whose advent occurred in 1972 and still prevails today; in this regard it, also aimed to meet 

the LPC of the University of Uberaba, emerging in the late 1970s, in response to the required 

legislative compliance. From the method's point of view, it is a bibliographical 

research/hypertext and document which is expressed by the different chapters, which are also 

traversed by historical and educational research. From the documentary point of view, this 

dissertation also involves detailed analysis of the legislation which supported the discussions 

about the law school in Brazil since 1823 to the present, regarding the significance of 

vocational training, through education based on simulation, or through the LPC generally, 

also in relation to UNIUBE in specific terms. Regarding this, and using the type of research 

called case study, it considers the work of students and teachers; and has also, in documentary 

terms, with records of attendance, client folders, procedural monitoring records, 

correspondence model, identification card of trainees and customers, activity booklets, notices 

of simulated processes, among other documents used in academic daily. This time, LPC of 

UNIUBE was established as the object for the purposes of research in order to reveal their 

intrinsic organizational and operational aspects. It was not elected an investigation based on a 

sample, and not to propose certainties or theories, but to structure descriptive, explanatory and 

interpretively the constitution of the stage offered by the Law School of UNIUBE through 

LPC; It also tried to point the relevant social work done for the poor. It was also in focus to 

analyze the activities developed by the student-trainees in order to demonstrate the 

importance and the significance of LPC vocational training of the future operator of the law, 

but mainly of the students who will practice law. 

Keywords: Legal Practice Center; Internship; Study case; University of Uberaba. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

presente trabalho foi desenvolvido junto à linha de pesquisa Processos 

Educacionais e seus Fundamentos, do Programa de Mestrado Acadêmico em 

Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE). O tema pesquisado partiu das 

inquietações do autor, ao ver a proliferação indiscriminada dos cursos de Direito no Brasil nas 

duas últimas décadas, a grande quantidade de bacharéis em Direito que se formam no país 

atualmente e o elevado número de advogados existentes no mercado. 

Interessante informar que o Brasil conta hoje com aproximadamente 800.000 

advogados, perdendo apenas para os Estados Unidos e superando em muito a média mundial. 

Nosso país possui mais faculdades de Direito do que todos os países do mundo juntos. São 

mais de 1.000 faculdades de Direito no Brasil, mas esse número já chegou a atingir 1.260 

faculdades.  

Inserido nesse cenário, inicialmente na condição de aluno e, posteriormente, na 

condição de docente, tais fatos chamaram a atenção do pesquisador e o motivaram, num 

primeiro momento, a conhecer não só os aspectos históricos, mas, também a legislação 

envolvendo o ensino jurídico brasileiro. 

Dessa forma, tornou-se necessário verificar como surgiram e como foram 

implantados os primeiros cursos jurídicos no Brasil. Ainda, buscou-se estudar detalhadamente 

as grades curriculares destes cursos durante os períodos Imperial e Republicano, para 

compreender a atual configuração dos cursos de Direito, com ênfase no estágio 

supervisionado realizado junto aos Núcleos de Prática Jurídica, bem como sua importância 

para o discente que pretende exercer a advocacia. 

É oportuno dizer que o pesquisador é docente do Curso de Direito da UNIUBE, com 

atuação há mais de 10 (dez) anos junto ao NPJ da referida instituição. Assim, em sua 

atividade profissional como docente, o pesquisador conta com experiência na orientação de 

alunos-estagiários responsáveis pelo atendimento de uma parcela da população carente da 

cidade de Uberaba, que procura diariamente os serviços de assistência jurídica daquele 

Núcleo. 

Os alunos que frequentam o NPJ são aqueles que estão cursando o 7º, 8º, 9º e 10º 

períodos do Curso de Direito, divididos em duas fases. A primeira exclusivamente com 

atividades simuladas, nos Estágios I e II. Posteriormente, nos Estágios III e IV, além das 

atividades simuladas, os discentes participam diretamente de atividades reais, inclusive com 

O 
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atendimento a clientes. Sob a supervisão do professor-orientador, a questão explicitada pelo 

cliente é prontamente analisada pelos estagiários, que buscam a solução recomendada para o 

caso.  

Vale consignar que há uma gama de problemas, apresentados pelas pessoas atendidas 

por esses alunos-estagiários. Além desses discentes, há também a participação dos alunos-

estagiários do Curso de Psicologia da mesma instituição que, quando necessário, cuidam de 

encaminhar o cliente à respectiva clínica, para oportuno acompanhamento. 

Para que haja um completo tratamento ao público, o referido Núcleo também conta 

com o trabalho de assistente social, docentes especializados em diversas áreas do Direito, 

além de funcionários que atuam na área administrativa. Portanto, há uma diversidade de 

situações que serviram como subsídios para a pesquisa.  

Assim sendo, o tema dessa pesquisa se revela pela investigação a respeito do curso de 

Direito no Brasil desde as suas origens na terceira década do século XIX. Tal percurso tem em 

vista compreender o papel do NPJ como instância destinada ao ensino prático do aluno em 

formação. E este é o objeto dessa pesquisa que envolverá, além da história do ensino prático, 

dois capítulos referentes ao NPJ de modo geral, e ao NPJ da Universidade de Uberaba em 

termos específicos. 

Ademais, teoria e prática são aspectos indissociáveis e a integração de ambas através 

de um NPJ permite a aproximação do aluno da realidade por meio de práticas sociais à 

medida que presta atendimento à população de baixa renda da sociedade. Portanto, essa 

conjugação contribui sobremaneira para o processo ensino-aprendizagem e a inserção do 

aluno numa determinada situação social possibilita uma melhor assimilação de conteúdos e 

informações. 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor-orientador tem papel 

fundamental na formação ética e profissional do aluno-estagiário e não deve se colocar em um 

plano de superioridade em relação ao seu orientando. É importante consignar que o professor 

com atuação junto ao NPJ tem como objetivo o ensino prático, aliado à conscientização de 

que o profissional do Direito deve contribuir de alguma forma para a construção de uma 

sociedade mais justa. Dessa forma, o professor-orientador, empenhado na prática 

transformadora, deve manter posição horizontal com o aluno-estagiário, pois essa condição 

permite, com mais facilidade, questionar e ser questionado, ensinar e, ao mesmo tempo, 

aprender, e, isso, indubitavelmente, faz parte do processo de ensino-aprendizagem da 

sociedade moderna. 
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Ressalte-se também que o NPJ tem uma dimensão vinculada à extensão, o que implica 

um caráter social, assistencial e psicológico, além, é claro, da dimensão pedagógica e 

formativa do graduando em Direito. Nesse sentido, essa pesquisa também contará com essa 

dimensão extensionista.  

Em termos de problemática, cabem algumas indagações com as quais essa pesquisa 

manterá interlocução:  

Qual é o papel do ensino prático, ou seja, do Estágio sediado no NPJ da UNIUBE, na 

cidade de Uberaba? Qual é a relação das disciplinas ditas teóricas com o ensino prático 

através do NPJ? 

Ademais, os livros existentes no mercado que têm como tema o ensino prático, 

versam, em quase a sua totalidade, apenas sobre orientações acerca da elaboração de peças 

processuais. Porém, é necessário que o aluno-estagiário conheça os aspectos práticos do 

ambiente forense, haja vista que não há como estudar a contento o ensino prático somente por 

meio de livros. 

Desse modo, pelo fato do NPJ ser um grande laboratório jurídico, há uma 

diversidade de situações, vivenciadas em seu dia a dia, que podem contribuir para a formação 

do profissional do Direito e, ao mesmo tempo, favorecer o aperfeiçoamento do docente. Em 

suma, são esses os motivos que levaram o mestrando a escolher o tema em estudo. 

O presente trabalho teve por objetivo geral estudar a origem e história dos cursos 

jurídicos no Brasil, além de detectar e demonstrar a importância do ensino prático 

desenvolvido pelo NPJ na formação do profissional daquele aluno-estagiário que irá exercer a 

advocacia. Sendo assim, escolheu-se para estudo o NPJ da UNIUBE, localizado na cidade de 

Uberaba/MG, utilizando-se de todo esse manancial documental para efeito de pesquisa. 

Em termos específicos, o objetivo é estudar a origem do estágio supervisionado no 

Brasil em 1972, bem como a sua trajetória desde então aos nossos dias, além de conhecer o 

NPJ da Universidade de Uberaba, emergente ao final dos anos de 1970.  

A exemplo do hospital-escola ou hospital universitário no curso de Medicina; da 

policlínica no curso de Odontologia e da clínica no curso de Psicologia, o NPJ se mostra 

como um campo de treinamento do discente, pois é onde ele coloca em prática todo o 

conhecimento teórico acumulado durante o curso de graduação em Direito. 

Do ponto de vista do método, trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e 

documental. Os dois primeiros capítulos se desenvolvem basicamente assentados na pesquisa 

bibliográfica, textual e hipertextual, o que implicará algumas vezes em citações mais longas. 

Para isso, o pesquisador realizou levantamento bibliográfico em livros e artigos, além de 
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análise minuciosa da legislação a partir do surgimento das primeiras discussões do Direito no 

Brasil desde 1823 aos nossos dias, reiterando o intuito dessa investigação que é compreender 

a atual configuração dos cursos de Direito e, principalmente, a questão que envolve o ensino 

prático. 

Em relação ao referencial teórico concebe-se que a teoria do agir comunicativo de 

Habermas (2012) seja pertinente para compreensão de um NPJ, posto que ele envolve sujeitos 

situáveis em três instâncias: docentes, discentes e clientes juridicamente assistidos. 

Levando-se em conta o Capítulo III, intitulado O Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Uberaba, objeto dessa dissertação, pode-se sustentar que a interlocução entre 

esses sujeitos institucionais passa, necessariamente, pela comunicação, pelo diálogo, pelo 

entendimento, os quais se apresentam como suporte para a solução de conflitos por parte 

daqueles que demandam pela tutela do Estado em relação a diversos ramos do Direito, 

precipuamente daquelas ações envolvendo o direito das famílias (divórcio, reconhecimento e 

dissolução de união estável, alimentos, guarda de menores, investigação de paternidade, 

regulamentação de visitas, dentre outras). 

O processo ensino-aprendizagem que envolve docentes e discentes também passa 

pelos clientes assistidos. Pode parecer que a atividade do NPJ seja somente caracterizável 

como extensão, mas ela também se explicita através da formação dos discentes, uma vez que 

os mesmos compartilham do processo de elaboração de peças processuais, por meio de 

atendimentos diários aos demandantes, bem como através da participação em audiências 

cíveis, trabalhistas e criminais, além de consultas e orientações jurídicas. 

Dessa forma, o processo formativo do discente se envolve cotidianamente com 

conflitos, discursos, discordâncias, discussões, ofensas, agressões verbais e até mesmo físicas. 

Nesse sentido, a perspectiva do agir comunicativo habermasiano se apresenta como 

um eixo significativo para construir o diálogo, o consenso, a comunicação, a negociação, a 

conciliação e o acordo em vista das práticas jurídicas com as quais se ocupam o NPJ. E o 

campo do Direito, de um modo geral, ele se destina a construir a sociabilidade entre os 

indivíduos. 

Embora os dois primeiros capítulos não se refiram explicitamente à dinâmica de um 

NPJ, a questão da formação do advogado em vista de um agir comunicativo está implícita. 

Isso porque está em jogo a questão do ensino prático e de suas formas operacionais no 

decorrer do curso de Direito. 
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Com relação ao Capítulo II, que estabelece questões relativas ao estágio na formação 

profissional do advogado, bem como do papel do NPJ, estão nele estabelecidos as atividades 

práticas do curso de Direito, o perfil do professor-orientador e a própria prática do estágio. 

A pesquisa documental levou em conta o dia a dia dos acadêmicos e professores com 

atuação junto ao NPJ da UNIUBE. Essa documentação é básica, além do Projeto Político-

pedagógico (PPP) do Curso de Direito.
1
Em relação à dimensão documental, contou-se com 

fichas de atendimento, pastas dos clientes, fichas de acompanhamento processual, modelo de 

correspondência, cartão para identificação dos estagiários, cadernos de atividades, autos de 

processos simulados, dentre outros documentos utilizados no cotidiano acadêmico. 

A modalidade de pesquisa para o terceiro e último capítulo é o estudo de caso. Dessa 

feita, no último capítulo deste trabalho, elegeu-se o NPJ da UNIUBE para realização da 

investigação com o intuito de buscar e conhecer os seus aspectos intrínsecos. Importante 

registrar que a pesquisa não teve o propósito precípuo de trazer amostragens e nem fundar 

certezas, mas, sim, retratar a realidade do estágio oferecido pelo Curso de Direito naquele 

órgão. Nesse sentido, buscou-se analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos-estagiários 

com o objetivo de demonstrar a importância do NPJ na formação profissional do futuro 

operador do Direito, mas principalmente daquele discente que irá exercer a advocacia. 

Assim sendo, o trabalho foi dividido em três capítulos. O Capítulo I, intitulado 

Ensino Jurídico – Origens e História, aborda, num primeiro momento, os bastidores que 

antecederam a criação e a implantação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em meio a um 

cenário marcado por interesses, divergências e debates políticos. Ainda, ao longo deste 

capítulo, verifica-se um estudo detalhado das grades curriculares dos cursos jurídicos no país 

durante os períodos Imperial e Republicano. O pesquisador também aborda a Reforma de 

1968; a Constituição Federal e o crescimento dos Cursos de Direito no país; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a Resolução CNE/CES n. 9/2004 e o 

Ensino à Distância no Curso de Direito e o papel da Ordem dos Advogados do Brasil no 

tocante aos Cursos Jurídicos. Esta minuciosa análise teve como fim precípuo compreender a 

atual configuração dos Cursos de Direito no Brasil, com ênfase ao ensino prático 

desenvolvido em um NPJe sua importância para o profissional da advocacia. 

O Capítulo II, denominado O Núcleo de Prática Jurídica e o estágio na formação 

profissional do advogado, é dividido em quatro partes. A primeira versa sobre o início das 

atividades práticas nos Cursos de Direito, pois até o ano de 1972, não havia no Brasil 

                                                           
1
 Embora a locução comumente utilizada seja Projeto Político-pedagógico (PPP), o referido documento relativo 

ao Curso de Direito da UNIUBE adota simplesmente Projeto Pedagógico (PP). 
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qualquer previsão legal acerca de estágio supervisionado oferecido pelas Instituições de 

Ensino Superior, ou seja, não havia Núcleos de Prática Jurídica. Portanto, para aqueles 

bacharéis que pretendiam conhecer os aspectos práticos necessários ao exercício da 

advocacia, viam-se ―obrigados‖ a realizar estágios em escritórios de advocacia. Somente em 

25 de fevereiro de 1972, quando foi promulgada a Resolução nº 3, pelo Presidente do 

Conselho Federal de Educação, os cursos jurídicos no Brasil passaram a ter novas 

características. A referida resolução teve por fim promover a inserção de um novo currículo 

mínimo para os cursos jurídicos no país. Dentre outros focos, a referida resolução buscou 

aproximar os estudantes da realidade social e, também, a flexibilização dos currículos para 

adequarem às necessidades regionais. Contudo, a mencionada resolução também não apontou 

resultados satisfatórios, além do que, pouco alterou a estrutura vigente.  

A segunda parte aponta o estágio como campo de treinamento e a função do NPJ. 

Nesse tópico, o pesquisador define o que é estágio e o que é NPJ, além de destacar o relevante 

o papel do mesmo no tocante aos aspectos pedagógicos e também sociais.  

A terceira parte trata do perfil do professor-orientador no processo de ensino dentro 

de um NPJ, e aborda a participação do docente no sentido de aguilhoar que o aluno-estagiário 

desenvolva certas habilidades e competências, as quais têm por finalidade estimular o senso 

crítico necessário à formação profissional do operador do Direito, em especial do futuro 

advogado, consoante inclusive ao que dispõe o artigo 4°, da Resolução n. 9/2004. 

A quarta parte deste capítulo traz a análise do estágio de prática jurídica à luz da 

Portaria n. 1.886/94. Esta norma legal vigorou até o advento da Resolução n. 9/2004, e deu 

nova configuração aos Cursos de Direito, principalmente, no que se refere ao estágio de 

prática jurídica.  

Dessa forma, o pesquisador faz uma apreciação minuciosa dos artigos que tratam do 

estágio e os reflexos da mencionada portaria no tocante às atividades de prática jurídica. Vale 

dizer que a portaria em comento deixou de lado o tecnicismo contido na Resolução 3/72/CFE, 

e valorizou a interdisciplinaridade por meio de atividades complementares, e acabou por dar 

maior destaque à formação humanista que os operadores do Direito devem ter. Nesse sentido, 

verificou-se que a Portaria n. 1.886/94 deu maior importância às atividades de prática jurídica, 

o que, sem sombra de dúvidas, representou um grande avanço dos Cursos de Direito no país. 

Na parte final deste capítulo, tratou-se do estágio supervisionado previsto pela 

Resolução CNE/CES n. 9/2004; do estágio disciplinado pela Lei n. 11.788/2008, considerada 

a nova lei do estágio e, também, do Parecer CNE/CES n. 150/2013, que visa alterar a redação 

do artigo 7º da Resolução CNE/CES n. 9/2004. 
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O Capítulo III, intitulado O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Uberaba, 

traz, inicialmente, um breve histórico da UNIUBE e de seu Curso de Direito. Posteriormente, 

trata do surgimento das atividades práticas desenvolvidas no referido curso, das mudanças e 

da atual fase de seu estágio supervisionado. Na sequência, faz-se uma abordagem das 

atividades cumpridas no dia a dia de seu NPJ, não só pelos alunos-estagiários, mas, também, 

pelos professores que lá atuam. Ainda, ressalta os principais pontos de seu regulamento, 

discorre sobre a composição e estrutura organizacional do órgão. Neste capítulo, o 

pesquisador destaca também, os meios utilizados no processo ensino-aprendizagem dentro 

desta instância de formação profissional. Ao final, demonstra o relevante trabalho social 

desenvolvido pelo NPJ da UNIUBE, inclusive com dados alusivos aos serviços prestados pelo 

órgão, nos últimos cinco anos junto à comunidade. 
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I 

ENSINO JURÍDICO: ORIGENS E HISTÓRIA  
 

 

 

presente capítulo aborda, num primeiro momento, os bastidores que antecederam a 

criação e implantação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em meio a um cenário 

marcado por interesses, divergências e debates políticos. Ao longo do capítulo, 

verifica-se um estudo detalhado das grades curriculares dos cursos jurídicos no país durante os 

períodos Imperial e Republicano. Esta minuciosa análise tem como fim precípuo compreender o 

histórico do ensino prático, bem como a atual configuração dos Cursos de Direito no Brasil, com 

ênfase ao ensino prático e sua importância para o profissional da advocacia. 

 

1.1 Surgimento dos cursos jurídicos e a evolução curricular ao longo do Império 

 

O processo de implantação dos cursos jurídicos no Brasil teve seu início no começo 

do século XIX com a chegada da família real à Colônia após a invasão de Portugal por 

Napoleão. Importante dizer que antes da família real chegar ao Brasil, os jesuítas é que foram 

os precursores do ensino no país, que o faziam por meio da catequese. Muito embora 

existissem no Brasil, naquela época, vários profissionais com formação universitária, como 

bacharéis em direito, médicos, sacerdotes, todos eles eram provenientes de universidades 

europeias. Portugal, por meio da educação ofertada em Coimbra, mantinha certo controle 

ideológico sobre o Brasil. Dessa forma, a metrópole utilizava-se dos bacharéis em Direito 

para manter o seu poder sobre a Colônia. Daí, a principal razão da ausência de cursos 

superiores no Brasil colonial. Assim, apenas os filhos da elite colonial, tais como de pessoas 

ligadas aos altos funcionários da Igreja e da Corte ou de abastados fidalgos coloniais é que 

podiam estudar na Europa, mais precisamente na Universidade de Coimbra – Portugal para o 

curso de Direito, e na de Montpellier – França para o curso de Medicina. 

A partir da Independência do Brasil, em 1822, iniciou-se a busca pela criação dos 

cursos jurídicos no Brasil, surgindo inúmeros debates parlamentares acerca do tema. Vale 

mencionar que o objetivo precípuo dos cursos jurídicos era a formação do cidadão para que 

este pudesse exercer uma função política ou administrativa no Estado Imperial. 

Merece destacar a relevante participação de brasileiros que se formaram na 

Universidade de Coimbra, quando da elaboração dos processos legislativos com o intuito de 

criar os cursos jurídicos no Brasil. Ademais, um fator que contribuiu para a criação dos cursos 

O 
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jurídicos em nosso país foi o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, 

impedindo que os brasileiros estudassem em Portugal.  

Em meio a um momento marcado por contornos e confrontos coloniais, surgiram 

inúmeros debates com o objetivo de se criar os cursos jurídicos no Brasil. Portanto, várias 

foram as tentativas de criação desses cursos no país entre os anos de 1823 a 1827.  

Em 18 de agosto de 1823, como se lê em BASTOS (2000, p. 3), durante a sessão da 

Assembleia Geral Constituinte foi lido o Projeto de Lei da Comissão de Instrução Pública, que assim 

dispunha: 

 

A Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Brasil decreta: 1º) Haverá 

duas Universidades, uma na Cidade de São Paulo e outra na de Olinda, nas 

quais se ensinarão todas as ciências e as belas-letras [...] 4º) Entretanto, 

haverá desde já um Curso Jurídico na Cidade de São Paulo [...] que se 

governará provisoriamente pelos estatutos da Universidade de Coimbra. 
 

É necessário mencionar que os debates que versavam sobre a criação das 

Universidades e, por conseguinte, dos cursos jurídicos, ocorreram durante a Assembleia 

Constituinte. Assim, com o término desses debates e o consequente insucesso constituinte, em 4 

de novembro de 1823, ocorreu também o primeiro fracasso de implantação dos cursos jurídicos 

no Brasil. 

Insta salientar que da mesma forma que à Constituição outorgada em 25 de março de 

1824, sucedeu o Decreto do Imperador datado de 9 de janeiro de 1825 que assim estabelecia: 

―Hei por bem, ouvido o meu Conselho de Estado, criar, provisoriamente, um curso jurídico 

nesta Corte e cidade do Rio de Janeiro, com as convenientes cadeiras, e lentes, e como 

método, formalidade, regulamento e instruções‖ (BASTOS, 2000, p. 4). 

O intento do Imperador Dom Pedro I era que os habitantes do vasto país gozassem, o 

quanto antes, de todos os benefícios da Constituição de 1824 – artigo 179, § 33. Nesse 

sentido, considerava-se como sendo um deles, o conhecimento do Direito Natural, Público e 

das Gentes e das Leis do Império. 

O decreto acima mencionado não atingiu o seu objetivo, seja pela falta de 

investimento, seja pela falta de interesses favoráveis. Assim, Luís José de Carvalho Melo, 

Visconde da Cachoeira, cuidou de elaborar um estatuto que se tornaria um importante 

documento da história da criação dos cursos jurídicos no Brasil. 

Bastos (2000) traz em sua obra o que constava do currículo no Estatuto do Visconde 

da Cachoeira da seguinte forma: 
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Quadro 1 – Elementos curriculares no estatuto do Visconde da Cachoeira  
 

D ISC IP LIN A  PRO GR AM A  B IB LIO GR AF IA  

Direito 

Natural  

(ou da 

Razão)  

(1º ano)  

Fundamentos dos direitos, deveres e convenções do 

homem; princípios gerais das Leis (ou Códigos da 

Natureza); Leis da razão; relações do homem não em 

abstrato, mas como cidadãos que vivem em sociedade; 

regulamento dos direitos e observações dos homens entre 

si. 

Grócio, Pufendórfio, Wólfio 

Tomácio, Fortuna (Direito 

Natural) Heinécio, Felipe, 

Burlamáqui, Cardoso (projeto 

para o Código Civil) 

Direito 

Público 

Universal  

(e Particular)  

(1º Ano) 

Consistência e diferença do Direito das Gentes Político e 

Econômico; as opiniões dos professores antigos e 

modernos; relações sociais e dos deveres da massa geral da 

nação com o soberano e deste com ela; natureza destes 

direitos e obrigações e seus limites, formas de governo 

(simples, composto e misto, constitucional, 

representativo); divisão dos poderes e equilíbrio entre eles. 

Brie, Perrault, Friot (Ciência do 

Publicista) 

Institutas de 

Direito 

Romano 

(1º ano) 

História e um resumo das suas diversas épocas (Institutas, 

Digesto, Código e Novelas); a sua utilidade entre nós e seu 

caráter subsidiário e doutrinal; os princípios gerais das 

decisões romanas; a utilidade de seus fundamentos quando 

costumeiro e uma discreta seleção de outras doutrinas que 

devem ser rejeitadas. 

Heinécio 

Direito das 

Gentes 

Universal e 

Vactício, e 

Diplomático 

(2º ano) 

Ideia global e história de seus progressos; o Direito 

Natural aplicado às nações, as regras da razão e justiça 

universal comum aos cidadãos; diferenças do Direito 

Público e resenha dos principais tratados; regras de 

isenções e privilégios dos agentes diplomáticos, suas 

imunidades e representação; etiquetas e cortes e 

cerimônias públicas; cartas de crença, máximas da política 

e negociações diplomáticas. 

Grócio, Pufendórfio, Walter, 

Raybeval, Heinécio, Felice, 

Mably, Dumond, Martens 

(Direito das gentes), Plasant, 

Isambert. 

Direito 

Público 

Marítimo (2º 

ano) 

Dedutibilidade; do preceito do Direito das Gentes; as 

especulações marítimas, convenções de nações 

navegadoras e guerreiras; diferenças do Direito Comercial; 

seu papel nas relações políticas dos povos; Direito das 

nações neutras a respeito dos beligerantes; dos mares 

territoriais pescarias etc. 

Azni (obra dobre Direito 

Marítimo), Boucher, Peuchet, 

Lampredi, Hubner, Galiani 

(Código das Presas) 

Direito 

Comercial (2º 

ano) 

Sua história e a ignorância pelo Direito Romano; a 

importância da sua regulação pelos princípios do Direito, 

mostrando que as decisões nele se fundam e não em 

simples fatos e arrestos, 

Código Francês do Comércio, 

Consulatdel mare, Traité de 

Assurances. Abot, Pardessus, 

Boucher (Direito Comercial) 

Direito Pátrio 

Público (3º 

ano) 

História do Direito Pátrio, remontando, inclusive, aos 

princípios da Monarquia portuguesa; fontes próximas do 

Direito, dadas a conhecer a Constituição antiga da 

Monarquia e a atual do Império; a administração da Justiça 

e Fazenda; a organização dos tribunais atuais e futuros, a 

natureza dos tributos e imposições públicas, lançamento e 

arrecadação, a jurisdição suprema para o estabelecimento 

de leis; criação e provimento de ofícios e instrução 

pública. 

Pascoal José de Melo (Direito 

Público Pátrio) 

Continua... 
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. . .  Continuação do Quadro 1 

D ISC IP LIN A  PRO GR AM A  B IB LIO GR AF IA  

Direito 

Público 

Eclesiástico  

(3º ano) 

Princípios elementares de Direito Público Eclesiástico, universal 

e Nacional; Direito do governo em geral sobre as matérias da 

Igreja. 

Direito Público 

Eclesiástico Universal, 

Fleury, Bohemero, 

Pascoal José de Melo 

(Capítulo‖ De jure 

principiscirca sacra‖), 

Caminha, Strikiu 

Direito Pátrio 

Particular 

(3º ano) 

Favorecer que estudantes governem-se no estudo do vasto corpo 

da jurisprudência pátria; nos textos da Ordenação, mostrar quais 

são deduzidos de fontes portuguesas, do puro Direito Natural ou 

do Público Universal; por fim, quais são deduzidos das leis 

romanas; a utilização no foro, nos casos omissos da legislação 

pátria, principalmente civis, servirá o Direito Romano quando for 

conforme ao Direito Natural e à boa razão. 

Pascoal José de Melo 

(Instituições de Direito 

Pátrio, capítulo sobre 

jure personarum, de 

jure rerum, actionibus e 

de jure criminali) 

Direito Pátrio 

Comercial 

(3º e 4º anos) 

História do foro criminal e suas crises; propor um sistema de 

Direito Criminal mais filosófico; mostrar a necessidade da justa 

medida das penas que está na razão composta de gravidade do 

delito e do dano por ele causado à sociedade; 

Mostrar que não deve o delito ficar impunido nem ser castigada a 

inocência; da ideia do processo criminal; simplicidade e exatidão 

devem se juntar na indagação dos delitos, com a menor opressão 

do acusado sem se ofenderem ilegalmente as garantias da 

liberdade individual; o processo criminal por jurados. 

De jure criminali, 

Pascoal, filangieri, 

Beccaria, Bentan, 

Pastoret, Bernade, 

Brissot, 

CottussanintAigman, 

Aragão, Pascoal José de 

Melo 

Economia 

Política 

(4º ano) 

Explicar que seu principal objeto é produzir fomentar e aumentar 

a riqueza nacional; mostrar a diferença entre Economia e Política 

e Jurisprudência; dar notícia das diversas seitas de economistas, 

dos demasiadamente liberais, dos do sistema comercial, os da 

vereda média; o ensino em função da prática. 

J.B. Say (Tratado de 

Economia Política), 

Smith, Malthus, 

Ricardo, Sismondi, 

Godwen, Storch, Ganih; 

Direito Mercantil 

(opúsculo) 

Hermenêutica 

Jurídica (5º 

ano) 

Origem jurídica da interpretação e sua combinação com os 

princípios do Direito Natural; diversas espécies de interpretações; 

limites da interpretação do jurisconsulto, do advogado e do 

magistrado; a interpretação autêntica, que só é própria do 

legislador (Lei de 18.8.1769 e Constituição do Império). 

Lei de 18.8.1769, 

Eckard, Pascoal José de 

Melo (Tratado de 

interpretação) 

Prática do 

Direito 

(5º ano) 

História resumida do processo judicial civil e criminal; origem, 

variações, os efeitos negativos dos praxistas e administradores da 

justiça; como as cautelas e fórmulas que protegem o direito de 

propriedade e liberdade individual, pelo abuso, se formaram em 

tropeços e trazem prejuízos aos litigantes; distinguir processo 

civil do criminal, o ordinário do sumário, nomeará por exercícios 

entre os estudantes dos contendores, autor, réu, escrivãoe 

advogado, em primeira instância, e fará que o advogado proponha 

ação que fará toda a movimentação judicial, inclusive processo de 

revista; o papel do promotor nos processos criminais; elaboração 

de escrituras, testamentos, procuração pelo aluno. 

 

Fonte: BASTOS, 2000, p. 40–2. 
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O Estatuto do Visconde de Cachoeira era muito cuidadoso e detalhado em relação 

ao método, programa, bibliografia e ao roteiro para o ensinamento das diversas matérias, 

ficando o professor com pouca autonomia. Já o regulamento de 1831, seguindo a 

orientação da Lei de 1827, aumentava a autonomia do docente e excluía o Direito Romano 

como forma interpretativa para os casos omissos, porém, em contrapartida, o Decreto de 

1831 reativou a discussão sobre a importância do ensino do Direito Romano nos cursos 

jurídicos no Brasil. 

Cumpre esclarecer que o Estado é que mantinha um controle sobre a implantação de 

suas decisões haja vista que as elites políticas não eram uniformes. Dessa feita, diversos 

foram os pronunciamentos de deputados que reconheciam Minas Gerais como um excelente 

local para instalação de tais cursos. Muitos apontavam Minas por ser o berço de ideias que 

motivaram a Independência do país. 

Dentre os parlamentares que mantiveram posição contrária às propostas oficialistas, 

o que mais se destacou foi Francisco Gê de Acaiaba Montezuma que sustentava que deveria 

ser instalada uma universidade em Minas Gerais, pelo fato da localidade ser ―[...] a mais 

populosa do Império, é a mais polida do interior, é a que está colocada mais ao meio de todas 

as outras‖ (BASTOS, 2000, p. 5). 

Em posição antagônica à de Montezuma, foi Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, o 

qual discordava da implantação dos cursos jurídicos em Minas e também na Bahia, pois 

beneficiaria somente os povos daquelas regiões e de outras mais próximas, quando na verdade 

deveria beneficiar os habitantes de todo o território nacional. Havia, portanto, entre os 

parlamentares, uma grande divergência de opiniões acerca da localização geográfica que 

melhor atenderia aos anseios dos interessados. 

Apesar da Bahia concentrar, naquela época, mais de 60% (sessenta por cento) dos 

discentes brasileiros que estudavam em Coimbra e contar com elevado número de 

intelectuais, não logrou êxito na escolha dos parlamentares. Alguns deles, como Montezuma e 

Antônio Luís Pereira Cunha não escondiam o descontentamento com alguns baianos e 

portugueses por terem oferecido resistência à Independência do Brasil. Portanto, esta seria 

uma das causas que impossibilitaram a criação e instalação de um curso jurídico na Bahia. Por 

sua vez, como São Paulo e Pernambuco mantiveram papéis políticos que contribuíram 

sobremaneira no processo de Independência do país, estas províncias facilitaram a escolha de 
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seus nomes para a instalação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, sendo um na capital 

paulista e outro na cidade de Olinda. 

Verifica-se, então, que várias foram as tentativas de criação e implantação de cursos 

jurídicos no Brasil, sendo inegável que havia uma enorme divergência acerca dos locais que 

melhor atenderiam aos habitantes do vasto território.  

Apenas para relembrar, o Decreto de 9 de janeiro de 1825 já havia aprovado as 

cidades de São Paulo e Olinda para instalação dos primeiros cursos jurídicos. Entretanto, o 

deputado Marcos Antônio de Souza suscitou novamente a questão, sugerindo não mais a 

criação de duas universidades, mas apenas de um curso jurídico no país cuja sede seria a 

cidade do Rio de Janeiro para a sua implantação em substituição às outras duas cidades 

anteriormente indicadas. Dessa forma, foi apresentado o Projeto de Lei de 5 de julho de 1826, 

que seguiu assinado por Januário da Cunha Barbosa e José Cardoso de Melo. 

Ainda nesse contexto, várias emendas foram apresentadas pelos parlamentares com o 

fito de se alterar o local onde o curso, ou os cursos, seriam instalados, o que motivou 

inúmeros debates. Esse ―ambiente conturbado‖ perdurou até a promulgação da Lei de 11 de 

agosto de 1827 que assim dispunha: 

 
Crêadous Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, um na cidade de S. 

Paulo e outro na de Olinda. Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus e 

unanime acclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor 

Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os nossos subditos que a 

Assembleia Geral decretou, e nós queremos a Lei seguinte: Art. 1.º - 

Crear-se-ãodous Cursos de sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de 

S. Paulo, e outro na de Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em 

nove cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes:1.º ANNO1ª Cadeira. 

Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, Direito das 

gentes, e diplomacia.2.º ANNO1ª Cadeira. Continuação das materias do 

anno antecedente. 

2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico.3.º ANNO1ª Cadeira. Direito 

patrio civil. 

2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo criminal.4.º 

ANNO 

1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil.2ª Cadeira. Direito 

mercantil e marítimo.5.º ANNO1ª Cadeira. Economia politica.2ª Cadeira. 

Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Império. Art. 2.º - 

Para a regência destas cadeiras o Governo nomeará nove Lentes 

proprietários, e cinco substitutos. Art. 3.º - Os Lentes proprietários 

vencerão o ordenado que tiverem os Desembargadores das Relações, e 

gozarão das mesmas honras. Poderão jubilar-se com o ordenado por 

inteiro, findos vinte annos de serviço. Art. 4.º - Cada um dos Lentes 

substitutos vencerá o ordenado annual de 800$000.Art. 5.º - Haverá um 

Secretario, cujo offício será encarregado a um dos Lentes substitutos com 

a gratificação mensal de 20$000.Art. 6.º - Haverá u Porteiro com o 
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ordenado de 400$000 annuais, e para o serviço haverão os mais 

empregados que se julgarem necessários. Art. 7.º - Os Lentes farão a 

escolha dos compendios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo 

já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema 

jurado pela nação. Estes compendios, depois de approvados pela 

Congregação, servirão interinamente; submettendo-se porém á approvação 

da Assembleia Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, 

competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez annos. 

Art. 8.º - Os estudantes, que se quiserem matricular nos Cursos Juridicos, 

devem apresentar as certidões de idade, porque mostrem ter a de quinze 

annos completos, e de approvação da Lingua Franceza, Grammatica 

Latina, Rhetorica, Philosophia Racional e Moral, e Geometria.Art. 9.º - Os 

que frequentarem os cinco annos de qualquer dos Cursos, com 

approvação, conseguirão o gráo de Bachareis formados. Haverá também o 

grào de Doutor, que será conferido áquelles que se habilitarem som os 

requisitos que se especificarem nos Estatutos, que devem formar-se, e sò 

os que o obtiverem, poderão ser escolhidos para Lentes. 

Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão 

regulando por ora naquillo em que forem applicaveis; e se não oppuzerem 

á presente Lei. A Congregação dos Lentes formará quanto antes uns 

estatutos completos, que serão submettidos á deliberação da Assembléa 

Geral. Art. 11.º - O Governo crearà nas Cidades de S. Paulo, e Olinda, as 

cadeiras necessárias para os estudos preparatorios declarados no art. 8.º. 

Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e 

guardar tão inteiramente, como nella se contém. O Secretario de Estado 

dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada no 

Palácio do Rio de Janeiro aos 11 dias do mez de agosto de 1827, 6.º da 

Independência e do Império. 

IMPERADOR com rubrica e guarda. 

(L.S.)Visconde de S. Leopoldo. 

Carta de Lei pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o 

Decreto da Assembleia Geral Legislativa que houve por bem sanccionar, 

sobre a criação de dous cursos jurídicos, um na Cidade de S. Paulo, e 

outro na de Olinda, como acima se declara. 

Para Vossa Majestade Imperial ver. 

Albino dos Santos Pereira a fez. 

Registrada a fl. 175 do livro 4.º do Registro de Cartas, Leis e Alvarás. - 

Secretaria de Estado dos Negócios do Império em 17 de agosto de 1827. – 

Epifanio José Pedrozo. 

Pedro Machado de Miranda Malheiro. 

Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancellaria-mór do Império do 

Brazil. – Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1827. – Francisco Xavier Raposo 

de Albuquerque. 

Registrada na Chancellaria-mór do Império do Brazil a fl. 83 do livro 1.º 

de Cartas, Leis, e Alvarás. – Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1827. – 

Demetrio José da Cruz. (BRASIL, 1827). 

 

Assim, depois de tantas idas e vindas, estavam oficialmente criados os primeiros 

cursos jurídicos no Brasil, um na cidade de São Paulo e outro na cidade de Olinda. A 

escolha das referidas cidades fora motivada pela questão geocultural, pois poderiam, 

assim, atender também as regiões norte e sul do vasto território. Em São Paulo instalou-se 
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o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais no Convento São Francisco no dia 1º de março de 

1828 e, em Olinda, instalou-se no Mosteiro São Bento, em 15 de maio do mesmo ano, 

onde permaneceu até 1854, quando então foi transferido para Recife. É oportuno 

consignar que, quando da implantação desses cursos, a qualidade do ensino jurídico 

ministrado deixava muito a desejar. 

Inicialmente, ao candidato que quisesse matricular-se no curso jurídico, era 

necessário apresentar a certidão de idade a fim de comprovar ter 15 (quinze) anos 

completos, ser aprovado em língua francesa, gramática latina, retórica, filosofia : racional 

e moral e geometria. Desse modo, após frequentar 5 (cinco) anos do curso e tendo 

aprovação, lhe seria conferido o grau de bacharel. 

Sem sombra de dúvidas que a criação dos cursos jurídicos no Brasil teve como 

finalidade precípua formar bacharéis em Direito possibilitando, num primeiro momento, 

assumirem um papel importante na estruturação do Estado recém-independente, pois 

assim, poderiam ocupar diversos cargos públicos no Império, atendendo, dessa forma, aos 

anseios governamentais. 

Naqueles tempos era visível que a estrutura burocrática do Estado sofria uma 

grande influência da Igreja, prova disso é que fora inserido no currículo, a disciplina do 

Direito Eclesiástico. Vale registrar também que pouca importância era dada ao ensino do 

Direito Processual, que foi colocado em segundo plano, pois era restrito às aulas teóricas 

lecionadas com o propósito de explicitar apenas técnicas de atuação processual. Ademais, 

não havia preocupação com relação aos métodos de ensino. Nesse sentido leciona 

Boyadjian (2004, p. 39): 

 

Na época, o currículo aprovado apresentava, como características principais, 

a pouca importância do ensino do direito instrumental (e, consequentemente, 

de atividades práticas), e a inexistência de métodos eficazes para a 

facilitação da transmissão de conhecimentos. 

 

Em que pese o Estatuto do Visconde da Cachoeira prever o Direito Romano como 

fonte elementar do Direito brasileiro, aquele não constou do currículo quando da criação dos 

cursos jurídicos pela Lei de 11 de agosto de 1827. 

Para melhor compreensão veja-se quadro comparativo trazido pelo professor Bastos 

(2000) dos currículos jurídicos de 1825, 1827 e 1831. 
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Quadro 2 – Elementos de comparação dos currículos jurídicos de 1825, 1827 e 1831 

ES TATU TO V ISC ON DE D A  

CAC HOE IR A DE 23 .3.1825  

LEI DE CRIAÇÃO DOS CURSOS 

JURÍDICOS DE 11.8.1827 

REGU LAME N TO DOS C URS OS 

JUR ÍD ICO S DE 7 .11.1831  

1º ano 
Direito Natural 

Direito Público Universal 

Institutos do Direito Romano 

Direito Natural 

Direito Público 

Análise da CPIB* 

Direito das Gentes 

Diplomacia 

Direito Natural 

Direito Público 

Análise da CPIB 

 

2º ano 
Direito das Gentes 

Direito Público Marítimo 

Direito Comercial 

Direito Natural 

Direito Público 

Análise da CPIB 

Direito das Gentes 

Diplomacia 

Direito Público Eclesiástico 

Direito Natural 

Direito Público 

Direito das Gentes 

Diplomacia 

Direito Público Eclesiástico 

3º ano 
Direito Pátrio Público 

Direito Pátrio Particular 

Direito Pátrio Criminal e  

Direito Público Eclesiástico 

Direito Pátrio Civil 

Direito Pátrio Criminal 

Teoria do Processo Criminal 

Direito Pátrio Civil 

Direito Pátrio Criminal 

4º ano 
Hermenêutica Jurídica 

(De Obligationibus, De actionibus, 

De Jure Crimine) 

Economia Política 

Direito Pátrio Civil 

Direito Mercantil 

Direito Pátrio Civil 

Direito Mercantil e Marítimo 

5º ano 
Hermenêutica Jurídica 

Noções de Processo Civil e 

Criminal 

Economia Política 

Teoria e Prática do Processo 

Adotado pelas Leis do Império 

Economia Política 

Teoria e Prática do Processo 

*Constituição Política do Império do Brasil 

Fonte: BASTOS, 2000, p. 45.  

 

 

É oportuno ressaltar que a importância do Direito Romano tinha sido muito discutida 

quando dos debates que antecederam a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Posteriormente, 

a questão envolvendo a relevância do ensino do Direito Romano na formação acadêmica 

voltou à tona. Entretanto, somente em 16 de agosto de 1851, por meio do Decreto 608, é que 

efetivamente a disciplina Direito Romano foi inserida no currículo jurídico do Império. 

Juntamente com a referida disciplina, introduziu-se também a de Direito Administrativo face 

à necessidade premente de formar e preparar as elites administrativas do Império. 

Com a promulgação do decreto acima referido, iniciaram-se os conflitos entre os poderes 

executivo e legislativo sobre o ensino jurídico. De um lado, o poder legislativo competente para se 

dar novos estatutos ao ensino superior e aumentar as despesas para sua execução; do outro, o 

executivo entendendo que seria de sua competência fixar os currículos. Ocorre que como toda 

criação de uma nova disciplina tinha por consequência o aumento de despesas, as reformas 

curriculares sempre evoluíram com impasses, exceto os arranjos administrativos. 

Após a criação dessas novas disciplinas (Direito Romano e Direito Administrativo), foi 

promulgado o Decreto nº 1.134 em 30 de março de 1853, contendo 290 (duzentos e noventa) 

artigos, eis que o regulamento geral até então vigente, não atendia aos anseios dos parlamentares. 
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O artigo 1° do citado decreto preceituava que: ―Os atuais Cursos Jurídicos serão 

constituídos em faculdades de Direito; designando-se cada uma pelo nome da cidade em que 

tem, ou possa ter assento‖ (BASTOS, 2000, p. 54). Com certeza essa reforma sofreu, 

sensivelmente, uma forte influência do Estatuto do Visconde da Cachoeira, e as disciplinas 

constantes da nova grade curricular imposta pelo Decreto n. 1.134 passaram a ser as 

seguintes: 

 
1º ano. 1ª cadeira: Direito Natural e Direito Público Universal. 

1º ano. 2ª cadeira: Instituições de Direito Romano. 

2º ano. 1ª cadeira: Continuação das matérias da 1ª cadeira do 1º ano: Direito 

das Gentes, Diplomacia, e explicação dos tratados em vigor entre o Brasil e 

outras Nações. 

2º ano. 2ª cadeira: Continuação do ensino da 2ª cadeira do 1º ano; Direito 

Público Eclesiástico e Direito Eclesiástico Pátrio. 

3º ano. 1ª cadeira: Direito Civil Pátrio com a análise e comparação do 

Direito Romano. 

3º ano. 2ª cadeira: Direito Criminal, incluído o Militar; e o Processo 

Criminal Pátrio. 

4º ano. 1ª cadeira: Continuação das matérias da 1ª cadeira do 3º ano. 

2ª cadeira: Direito Comercial e Marítimo Pátrio. 

5º ano. 1ª cadeira: Hermenêutica Jurídica com Aplicação às Leis; Análise da 

Constituição; Processo Civil; e Prática Forense. 

2ª cadeira: Direito Administrativo Pátrio. 

2ª cadeira: Economia Política; (BRASIL, 1853). 

 

Esclarecia ainda o referido Decreto: 

 
Art. 6º Em cada uma das faculdades se conferirão os graus de Bacharel e de 

Doutor. O Grau de Bacharel em Direito será suficiente para os empregos se 

exigem habilitações acadêmicas. O de Doutor somente será necessário para o 

caso em que se exigirem disposições legislativas específicas, ou 

regulamentares. (BRASIL, 1853). 

 

É importante mencionar que o currículo somente veio se consolidar, efetivamente, 

com o advento do Decreto n. 1.386 de 28 de abril de 1854 que apresentou apenas pequenas 

alterações em relação ao anterior. Veja-se: 

 
1º ano. 1ª cadeira: Direito Natural e Direito Público Universal e Análise da 

Constituição do Império.2ª cadeira: Instituições de Direito Romano.2º ano. 1ª 

cadeira: Continuação das matérias da 1ª cadeira do 1º ano: Direito das Gentes, 

Diplomacia.2º ano. 2ª cadeira: Direito Eclesiástico.3º ano. 1ª cadeira: Direito 

Civil Pátrio com a análise e comparação do Direito Romano.3º ano. 2ª cadeira: 

Direito Criminal, incluído o Militar.4º ano. 1ª cadeira: Continuação das 

matérias da 1ª cadeira do 3º ano.2ª cadeira: Direito Marítimo e Direito 

Comercial.5º ano. 1ª cadeira: Hermenêutica Jurídica, Processo Civil Criminal, 

incluído o Militar e Prática Forense. 5º ano. 2ª cadeira: Economia Política.5º 

ano. 3ª cadeira: Direito Administrativo. (BRASIL, 1854). 
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Como visto, o período que sucedeu a 1850 foi extremamente importante para a 

educação brasileira, em especial para o ensino jurídico. 

Naquela época, o ensino oficial, ou seja, aquele oferecido pelo Estado passou a 

demonstrar sinais visíveis de fragilização, permitindo que professores fossem admitidos para 

lecionar em substituição aos lentes imperiais. 

Com a migração da população para o interior do país, surgiu a necessidade de criação 

de escolas, não só primárias, mas também de ensino superior para as elites locais. Desse 

modo, o Estado passou a permitir que particulares, mesmo que não fossem religiosos, 

ministrassem o ensino superior. 

A partir daí, surgiram diversas críticas a respeito da qualidade do ensino jurídico que 

era oferecido, principalmente em razão da falta de oportunidade para aqueles que não 

pertenciam à classe mais abastada da sociedade. 

Um dos principais críticos sobre o ensino e o seu elitismofora o Deputado Augusto 

de Oliveira que observava que a formação de Direito só era buscada por pessoas com um 

poder aquisitivo superior à classe comum da época. 

Complementou ainda a crítica acima, o Deputado Luís Pedreira do Couto Ferraz, 

conforme citado por Bastos (2000, p. 61) em sua obra: 

 
O professorado busca apenas um lugar de espera para outro melhor, ou já 

com a intenção de acumular outras funções, cujos vencimentos lhe ajudem a 

viver [...].O lente de Direito que tivesse a necessidade de advogar para ter de 

que viver não poderia ser um perfeito lente porque teria de ser muitas vezes 

distraído de seus deveres no magistério, nem sempre teria tempo de se 

recuperar, exclusivamente, com os objetos do ensino e para acompanhar 

todo o progresso, todas as inovações, tomo o movimento, enfim, das 

matérias que lhe cumpre lecionar. 

 

Diante desse contexto, foi editado o Decreto nº 3.454, de 26 de abril de 1865, 

assinado por José Liberato Barroso, que deveria revogar o Decreto nº 1.386 de 1854. 

Entretanto, surgiram inúmeras dificuldades para a sua execução, haja vista os inúmeros 

debates parlamentares e discussões acadêmicas que impediram a sua implantação.  

O Decreto nº 3.454 de 1865, em seu artigo 8º, subdividiu as Faculdades de Direito em 

Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Além dessa subdivisão proposta pelo novo ordenamento, 

o mesmo trouxe em seu bojo, a proposta de criação de políticas que tinham por objetivo a 

liberdade de ensino. Essa liberdade consistia no ensino particular, ministrado por professores 

livres, oferecido nos estabelecimentos oficiais. Como a ideia não foi aceita pela sociedade e 

pelos políticos da época, o que chegou a provocar uma forte reação no Parlamento, o referido 

decreto não logrou êxito na implantação de uma nova orientação para o ensino jurídico no país. 
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Enquanto os cursos de Ciências Jurídicas tinham por fim formar advogados, os cursos de 

Ciências Sociais buscavam a formação de quadros administrativos. Ainda, transformou-se a 

cadeira de Direito Eclesiástico em disciplina opcional. Aos poucos, pretendia-se afastar a 

interferência da Igreja Católica nos assuntos burocráticos do país, bem como no ensino oficial. 

Nesse cenário, era visível que o Estado tinha dificuldade para manter o ensino 

oficial, sendo que a proposta do ensino livre tinha por escopo suprir tal deficiência, além de se 

apresentar como uma alternativa para o ensino de nível primário ministrado pela Igreja e para 

os educadores livres. Sendo assim, com o ingresso da iniciativa privada no ensino de nível 

superior, a Igreja seria afastada de vez do ensino superior oficial, o que de fato ocorrera 

posteriormente, dando origem à organização das universidades católicas desde os anos de 

1930, porém efetivada a partir dos anos de 1940. 

Em 27 de abril de 1865, o Deputado Martim Francisco, que se mostrava contrário à 

proposta do ensino livre e, ainda, da cadeira de Direito Eclesiástico ser optativa, cuidou de 

apresentar na Câmara dos Deputados, um projeto visando à suspensão da execução do 

Decreto n. 3.454 de 26 de abril do mesmo ano. O parlamentar acreditava que a questão 

envolvendo a implantação do ensino livre, no tocante à ciência do Direito e dos ramos sociais 

a ela arraigados, merecia melhor estudo. Ademais, para ele era inadmissível que as matérias 

até então lecionadas nas Faculdades de Direito, apresentando-se em um curso completo, 

fossem divididas, agora, em duas seções de ensino, permitindo que o discente obtivesse 

diploma em Ciências Sociais e diploma em Ciências Jurídicas. Martim Francisco repelia a 

ideia da frequência obrigatória em todas as disciplinas, exceto naquela referente ao Direito 

Eclesiástico, pois para ele a frequência livre na disciplina do Direito Eclesiástico seria 

justificável somente em um país onde a Igreja não fosse auxiliada pelo Estado, o que não era 

o caso do Brasil. Outro ponto divergente apresentado pelo Deputado Martin Francisco era o 

fato de que no quarto ano jurídico se ensinava o Direito Civil material e também a sua prática. 

Segundo ele, não se admitia o ensino da prática do ainda não se aprendeu.  

É necessário dizer que o posicionamento de Martim Francisco foi contestado por 

alguns deputados e defendido por outros, gerando assim, debates acalorados acerca desses e 

de outros temas envolvendo a implantação do decreto reformador. Dessa feita, durante a 

Assembleia Geral de 5 de junho de 1865, os parlamentares que já não estavam nada satisfeitos 

com a usurpação de sua competência, entenderam por bem suspender a execução do Decreto 

nº 3.454 de 26 de abril de 1865.  

Assim, o Ministro do Império, Paulino José Soares de Sousa, passou a defender a 

ideia de que era necessário fundar uma universidade na Corte do país, que seria composta das 

faculdades já existentes no Rio de Janeiro que eram Medicina e Escola Central, sendo que 
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esta última tinha por fim o ensino das Ciências Físicas e Matemáticas. Portanto, a elas seriam 

agregadas uma Faculdade de Teologia e outra de Direito. Há que se ressaltar que a faculdade 

de Direito seria dividida em Ciências Jurídicas e Sociais. Ainda, deveria ser criado também 

um Conselho Superior de Ensino, composto por pessoas de notável conhecimento cuja 

atribuição seria sugerir melhoramentos. Nesse sentido, o Ministro Paulino de Sousa cuidou de 

apresentar o projeto na Câmara dos Deputados, datado de 06 de agosto de 1870. Portanto, 

após o advento da Constituição de 1824, era esse o primeiro projeto de criação efetiva de uma 

universidade no território brasileiro. 

Em meio a esse cenário, o descontentamento dos parlamentares era visível como 

explica Bastos (2000, p. 75): 

 
Os problemas criados pela fracassada tentativa de subdividir a Faculdade de 

Direito em dois cursos, Ciências Jurídicas e Ciências Sociais, as reações 

provocadas pela tentativa de se oferecer opcionalmente o Direito 

Eclesiástico e o interesse de se implantar por decreto imperial o ensino livre 

em todo o país, sem o prévio assentimento da Câmara dos Deputados, 

através do Decreto nº 3.454 de 1865, não apenas desorganizou o já frágil 

ensino jurídico, como também provocou o crescimento de seus vícios 

tradicionais: o patronato e a liberação da frequência e dos exames 

continuados e rigorosos. Essa situação provocou reações profundas das 

autoridades, a tal ponto que foram tomadas medidas legais rigorosas, 

inclusive o processo que se deve seguir nos exames dos estudantes das 

faculdades de Direito (e de Medicina), na expectativa de se ampliar o 

controle da aprendizagem nas faculdades de Direito. 

 

A ideia emanada da Constituinte Imperial que visava à criação de uma universidade 

na Corte restou prejudicada face à implantação do ensino livre, pois além de ser menos 

oneroso, possuía melhores condições de expansão. Sem sombra de dúvidas, que isso 

prejudicou a instalação de uma universidade na cidade do Rio de Janeiro. 

O ensino livre estava em franca expansão na Europa, o que possibilitou o surgimento 

de universidades, especialmente as católicas. Já no Brasil, o ensino livre contribuiu para a 

expansão de faculdades isoladas. 

O Decreto nº 1.386 de 1854 prevaleceu até a implantação do ensino livre no país em 

1879, fato que permitiu a criação de escolas livres isoladas nas províncias. Por outro lado, na 

prática, as faculdades isoladas foram criadas tão somente na cidade do Rio de Janeiro. Por 

iniciativa do então Deputado Antônio da Cunha Leitão, foi apresentado em 16 de julho de 

1873, o Projeto n. 463, que cuidava da liberdade de ensino. O referido projeto foi precursor 

àquele que viria a ser assinado por Carlos Leôncio de Carvalho em 1879. 
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Assim, em 19 de abril de 1879, foi promulgado o Decreto nº 7.247, assinado pelo 

Ministro dos Negócios do Império Carlos Leôncio de Carvalho, contendo vinte e nove artigos 

e que, definitivamente, revogou o Decreto nº 1.386 de 1854. O Decreto nº 7.247 de 1879 

traduziu-se em uma importante e polêmica norma para o ensino do país, eis que retomou a 

questão envolvendo o ensino livre. O Decreto nº 7.247, ao contrário das normas anteriores, 

não versava apenas do ensino jurídico, pois também cuidava de regras envolvendo os ensinos 

primário e secundário. O mencionado decreto fez com que as Faculdades de Direito tivessem 

uma nova estrutura organizacional. Do ponto de vista curricular, o referido decreto não trouxe 

grandes alterações, mas provocou inúmeras críticas e discussões acerca do caráter liberal da 

nova organização do sistema de ensino do Brasil. 

Dentre as principais inovações trazidas pelo Decreto de Leôncio de Carvalho no que 

tange aos cursos jurídicos, podemos citar: 1) a abolição da obrigatoriedade da frequência; 2) a 

possibilidade de se criar estabelecimentos de ensino particular; 3) o fato de que os reprovados 

poderiam repetir as provas quantas vezes quisessem; 4) os lentes seriam aposentados 

compulsoriamente ao completarem trinta anos de magistério; 5) a não obrigatoriedade dos 

alunos acatólicos cursarem a disciplina Direito Eclesiástico; 6) as sabatinas e o chamamento 

às lições foram abandonados e a ideia constante do Decreto de 1865, de dividir o curso 

jurídico em duas seções foi retomada, ou seja, em Cursos de Ciências Jurídicas e de Ciências 

Sociais. O primeiro habilitava o bacharel para o exercício da advocacia e da magistratura. O 

segundo habilitava para as funções públicas do Estado. 

No que se refere às disciplinas, o Direito Administrativo que havia sido incluído em 

1854, agora foi abolido da grade curricular, e a disciplina anteriormente denominada Análise 

da Constituição do Império, passou a se chamar, pela primeira vez, Direito Constitucional. 

Vale destacar que os estabelecimentos particulares de ensino superior somente 

poderiam receber a denominação de Faculdades Livres após funcionarem por sete anos 

consecutivos e terem conferido o grau acadêmico do curso a pelo menos quarenta de seus 

alunos. Importante consignar que durante o período imperial pouquíssimos cursos livres 

foram oferecidos, e nenhum estabelecimento obteve o título de Faculdade Livre. 

Nesse período muitos foram os pronunciamentos que pediam a revogação do Decreto nº 

7.247, 19 de abril de 1879, sob o argumento de que ele seria inconstitucional, pois violava o artigo 19 

da Lei de 25 de agosto de 1873 que preceituava que qualquer reforma no âmbito do serviço público, se 

posta em execução, deveria ser submetida à apreciação e aprovação da Assembleia Geral. Diante de 

inúmeras críticas, Leôncio de Carvalho deixou o Governo no início do mês de junho de 1879. 
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Após longos debates acerca do tema, foi elaborado pela Comissão de Instrução Pública, 

o Projeto nº 64 tendo como relator Rui Barbosa constituindo-se um dos mais importantes 

documentos sobre o ensino jurídico no país, pois se pretendia fazer uma grande reforma do 

ensino, propondo-se um curso de Direito mais voltado para os aspectos práticos e preocupado 

com o dia a dia da profissão. 

É necessário esclarecer que a questão envolvendo o ensino jurídico era extremamente 

conturbada naquela época, mas acreditava-se que isso poderia ser resolvido por meio de leis. 

Sendo assim, em 17 de janeiro de 1885 foi promulgado o Decreto nº 9.360 dando novos Estatutos 

às Faculdades de Direito. A ideia de subdivisão das faculdades de Direito nas seções de Ciências 

Jurídicas e de Ciências Sociais foi retomada, bem como a não obrigatoriedade de frequência na 

disciplina Direito Eclesiástico. Por outro lado, no mesmo ano, o parlamentar Rodrigo Silva 

apresentou o Projeto de Lei n. 19 reconhecendo a nulidade do Decreto n. 9.360 de 17 de janeiro 

de 1885, sob o entendimento de que o Governo não estava autorizado a fazer tal reforma. 

Posteriormente, em 15 de julho de 1887, face ao fracasso do ensino, o Governo por 

intermédio do Ministro do Império, Barão de Mamoré, apresentou à Câmara dos Deputados, 

uma proposta que tinha por objetivo a reforma das faculdades de Direito o qual não permitia a 

subdivisão das faculdades de Direito em Ciências Jurídicas e Sociais. Ainda, uniformizava as 

disciplinas da grade curricular. 

Desse modo, em 28 de novembro de 1888, por meio do Decreto nº 9.522, o Governo 

entendeu por bem suspender a execução dos Estatutos das Faculdades de Direito.  

Segundo Boyadjian (2004, p. 39): 

 
Importante frisar que, durante o período imperial, existiu uma gama enorme 

de normas jurídicas relativas ao ensino jurídico. No entanto, na prática, as 

regras seguidas para a formação de operadores do direito, estiveram, quase 

invariavelmente, centradas no conteúdo trazido pela já mencionada Lei de 11 

de agosto de 1827.No império, os cursos de formação jurídica mostravam-se 

atrelados à tradição jurídica portuguesa, com a valorização de disciplinas 

ligadas ao Direito Público, visando formar pessoas com conhecimento 

técnico para assumirem papéis na administração pública. Somam-se a elas, o 

Direito Eclesiástico (que demonstra a forte influência social da Igreja) e o 

Direito Romano. Ademais, os cursos eram totalmente controlados pelo poder 

central que, além da criá-los, os mantinha, estabelecendo o currículo, 

designando os professores e as referências bibliográficas indicadas. 

 

O professor Bastos (2000, p. 140) traz em sua obra um quadro comparativo entre os 

currículos jurídicos no Império e, no mesmo esquema, ilustra a realidade dos diferentes 

períodos de ensino jurídico e as propostas que estiveram em discussão e avaliação no 

Parlamento da seguinte maneira: 
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Quadro 3 –Propostas de ensino jurídico discutidas e avaliadas no parlamento  
 

LEI DE 11.8.1827 (E DECRETO 

REGULAMENTAR DE 7.11.1831) 

CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

DECRETO Nº 1.386, DE 28.5.1854 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

DECRETO Nº 7.247, DE 19.5.1879. 

Ciências 

Jurídicas 

Ciências 

Sociais 

Direito Natural (1º e 2º) Direito Natural (1º e 2º) Direito Natural Direito Natural 

Direito Natural (1º e 2º) Direito Público — Direito Público 

Análise CPIB (1º e 2º) Análise CPIB (1º e 2º) 
Direito 

Constitucional 

Direito 

Constitucional 

— 
Institutos de Direito Romano 

(1º)* 
Direito Romano — 

Direito das Gentes (1º e 2º) Direito das Gentes (2º) — 
Direito das 

Gentes 

Diplomacia (1º e 2º) Diplomacia (2º) — 

Diplomacia 

(incluído 

História dos 

Tratados) 

Direito Público Eclesiástico (2º) Direito Eclesiástico (2º) 
Direito 

Eclesiástico 

Direito 

Eclesiástico 

Direito Pátrio Civil (3º e 4º) 

Direito Civil Pátrio (3º e 4º - 

Comparação com Direito 

Romano) 

 

— 
— 

Direito Pátrio Criminal (Teoria do 

Processo Criminal) 

Direito Criminal (3º) (incluindo 

direito Militar) 
Direito Criminal — 

Direito Mercantil e Marítimo (4º) 

Direito Marítimo e Comercial 

(4º) 

Hermenêutica Jurídica 

Direito Comercial 

 

 

— 

Teoria (e Prática) do Processo 

Processo Civil e Criminal (5º – 

incluído o Militar) e Prática 

Forense (5º) 

Teoria do 

Processo (Civil, 

Criminal, 

Comercial) 

Prática do 

Processo (aula) 

 

— 

— Direito Administrativo — 
Direito 

Administrativo 

Economia Política Economia Política — 
Economia 

Política 

— — Medicina Legal — 

— — — 
Ciência da 

Administração 

— — — Higiene Pública 

— — — 
Ciência das 

Finanças 

— — — 
Contabilidade 

do Estado 

*Disciplina anteriormente reintroduzida por força do decreto 608, de 16 de agosto de 1851, que 

também introduziu Direito Administrativo. 

Fonte: BASTOS, 2000, p. 140. 

 

 

Complementa ainda Bastos (2000, p. 140): 

 
Finalmente, devemos ressaltar que, apesar da quantidade de leis 

promulgadas sobre o ensino jurídico ou que sobre ele tiveram efeito, na 

prática todo o período imperial regeu-se pela Lei de 11 de agosto de 1827, 

combinada com o Decreto regulamentar de 7 de novembro de 1831 (exceto 

durante o período de vigência excepcional do Estatuto do Visconde da 
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Cachoeira), pelo Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854 (e respectivo 

regulamento), e pelo Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879. 

 

Portanto, verifica-se que os últimos anos do período imperial foram marcados por 

uma crise do próprio Estado, que no ensino superior, de modo especial no ensino jurídico, não 

conseguia implementar soluções curriculares capazes de padronizar os cursos jurídicos e, 

consequentemente, criar uma Universidade no país.  

 

1.2 Cursos Jurídicos na República do Brasil 

 

Como visto no tópico anterior, o Decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879, também 

denominado de Reforma Leôncio de Carvalho, acabou por promover uma nova proposta para 

o ensino superior pátrio, tendo inclusive repercussões após a Proclamação da República. 

Bastos (2000, p. 146) define que: 

 
A Reforma Leôncio de Carvalho patrocinou uma nova proposta de ensino 

superior para o Brasil que a legislação dos primeiros anos da República, pelo 

menos até 1911, com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Superior, 

não alterou, mantendo a filosofia ou a pedagogia do ensino imperial, 

consolidando as expectativas educacionais dos últimos anos do Império. 

 

Em 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da República, chega-se ao fim o 

período Imperial no país. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, por meio de um golpe 

militar, derrubou-se a Monarquia, instaurando a República Federativa do Brasil. 

Registra-se, desde já, que poucas foram as alterações quanto à configuração do 

currículo jurídico no país nos anos iniciais da Primeira República. Merece destaque o Decreto 

n. 10.361, de 14 de novembro de 1890, que suprimiu a disciplina do Direito Eclesiástico, em 

virtude da desvinculação entre Estado e Igreja. Com o advento do Decreto n. 119-A, de 

janeiro de 1890, o país passou a não possuir uma religião oficial, já que se tratava de uma 

República laica. Tal fato ainda veio a ser confirmado pela primeira Constituição Republicana, 

datada de 1891, mais precisamente em seu artigo 72, parágrafo 7°, que vedou qualquer 

relação especial do Estado com a Igreja. 

Outra norma legal que também teve relevância naquele período foi o Decreto 

Republicano n. 1.232 H, de 2 de janeiro de 1891, conhecido como Reforma Benjamin 

Constant, acabou por consolidar o ensino livre no país. 

É importante notar que a Constituição da República de 1891 permitiu a implantação 

de instituições de ensino superior particulares no país. Oportuno ressaltar que tais instituições 
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podiam atuar de forma livre, usufruindo inclusive das prerrogativas conferidas aos 

estabelecimentos de ensino superior governamentais, mas sob a supervisão do Governo. 

Acerca do ensino livre Bastos (2000, p. 147) leciona que: 

 
Não há como negar, por conseguinte, que a associação de particulares para a 

fundação de faculdades livres são vertentes de uma mesma proposição de 

ensino — o ensino livre — reconhecendo-se, é claro, as suas dimensões 

especificamente ligadas ao ensino oficial. O ensino livre, ou seja, a condição 

burocrática da liberdade de ensino, foi a alternativa educacional possível ao 

ensino centralizado e oficial oferecido pelo Estado imperial. Implantado em 

1879, na verdade, devido à quantidade de resistências impostas, os seus 

efeitos concretos sobre o ensino jurídico, especialmente no Rio de Janeiro, 

só se tornaram visíveis após a República, o que, mais do que a natureza 

pedagógica liberal, lhe dá uma natureza política republicana. Todavia, vale 

ressaltar que não há na legislação nem ao menos indícios de que o ensino 

livre se identifique com a liberdade de ensino, embora, e isto é verdade, os 

poderes de inspeção que o Estado resguardara para si — ―garantir as 

condições de moralidade e higiene‖ — não alcancem a própria orientação 

dos professores das faculdades livres ou das disciplinas oferecidas em cursos 

livres nas escolas oficiais. Essas faculdades , todavia, assim como as 

disciplinas oferecidas, tinham que se organizar dentro dos parâmetros dos 

programas oficiais. Assim está no artigo 21 do Decreto nº 7.247 de 1879: É 

permitida a associação de particulares para a fundação de cursos onde se 

ensinem as matérias que constituem o programa de qualquer curso oficial de 

ensino superior [...] O governo não intervirá na organização dessas 

associações e poderá [...] conceder o título de Faculdade Livre com todos os 

privilégios e garantias de que gozar a Faculdade ou Escola Oficial (§ 2ª). 

 

Com isso, novos cursos jurídicos foram implantados no país, entretanto, os padrões 

de qualidade não se mostravam satisfatórios. 

Segundo Boyadjian (2004, p. 40): 

 
Foram inseridas algumas alterações curriculares, todas visando aumentar o 

grau de formação técnica profissional do acadêmico, a fim de preencher as 

necessidades mais prementes da República: a formação de advogados 

administradores públicos e notários aptos a desenvolverem o serviço 

cartorário laico. Não houve reformas estruturais. Foi fortalecido o ensino do 

Direito Romano, alicerçando o Direito Civil e o Comercial. Já o Direito 

Processual continuou a não ser incentivado. 

 

A Reforma Benjamin Constant introduziu o currículo das faculdades de Direito, 

resgatando um pouco da formação jurídica existente no Império, mas também ofertou, além 

dos Cursos de Ciências Jurídicas e Ciências Sociais, o Curso de Notariado. Aqui, merece 

fazer uma distinção dos referidos cursos. O de Ciências Jurídicas tinha por escopo habilitar o 

discente para o exercício da advocacia, da magistratura e dos ofícios de justiça. O de Ciências 

Sociais habilitava o bacharel para ocupar cargos na administração e diretorias do governo, 
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bem como junto ao corpo diplomático e consular. Já o Curso de Notariado habilitava o aluno 

para exercer os ofícios de justiça, a exemplo de como acontecia com o de Ciências Jurídicas. 

Merece destacar que em 30 de outubro de 1895, foi promulgada a Lei n. 314, que 

reorganizou o ensino do Direito. A referida norma legal modificou a estrutura curricular, bem 

como ampliou o prazo de duração do curso para cinco anos. Ainda, a mencionada lei também 

aboliu os cursos de Ciências Sociais e Notariado. Dessa forma, a partir de 1895, o currículo 

dos cursos jurídicos passou a ter a seguinte configuração estrutural: 1° ano: 1ª cadeira: 

Filosofia do Direito, 2ª cadeira: Direito Romano, 3ª cadeira: Direito Público Constitucional; 

2° ano: 1ª cadeira: Direito Civil, 2ª cadeira: Direito Criminal, 3ª cadeira: Direito Internacional 

Público e Diplomacia, 4ª cadeira: Economia Política; 3° ano: 1ª cadeira: Direito Civil, 2ª 

cadeira: Direito Criminal, em especial, Direito Militar e Regime Penitenciário, 3ª cadeira: 

Ciências das Finanças e Contabilidade do Estado, 4ª cadeira: Direito Comercial; 4° ano: 1ª 

cadeira: Direito Civil, 2ª cadeira: Direito Comercial, em especial o Direito Marítimo, Falência 

e Liquidação Judiciária, 3ª cadeira: Teoria do Processo Civil, Comercial e Criminal, 4ª 

cadeira: Medicina Pública; 5° ano: 1ª cadeira: Prática Forense, 2ª cadeira: Ciência da 

Administração e Direito Administrativo, 3ª cadeira: História do Direito, em especial o Direito 

Nacional, 4ª cadeira: Legislação Comparada sobre Direito Privado. 

Posteriormente, em 05 de abril de 1911, o então Presidente da República, Marechal 

Hermes da Fonseca, promulgou o Decreto n. 8.662, conhecido como Reforma Rivadávia 

Corrêa. Dentre as principais características desta reforma, estavam a regulamentação do 

currículo das faculdades de Direito; o fato de que elas seriam designadas conforme o nome da 

cidade onde estivessem instaladas; introdução de mais um ano, ou seja, o curso passa a ter 

duração de seis anos e buscava-se no sexto ano, concentrar o ensino da Teoria do Processo e 

da Prática; a frequência não obrigatória; os diplomas são abolidos e a cria-se exames de 

admissão, numa espécie de vestibular, realizados nas próprias instituições de ensino. 

Outra característica marcante da Reforma Rivadávia Corrêa foi a viabilização da 

autonomia corporativa das escolas, marcada pela redefinição da carreira docente e introdução 

dos exames para ingresso do discente. Foi a partir desta norma legal que os padrões imperiais 

de ensino foram rompidos. 

Em 1915, nova reforma curricular veio à tona com o advento do Decreto n. 11.530, 

de 18 de março daquele ano. Esta reforma ficou conhecida como Reforma Carlos 

Maximiliano e também acabou por ser responsável pela criação de um instituto de ensino 

jurídico oficial na cidade do Rio de Janeiro, o que acabou por acarretar a fusão das faculdades 

livres em funcionamento. Vale dizer que esta reforma cuidou de reduzir o prazo de duração 
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do curso para cinco anos, tratou de forma superficial sobre a frequência livre e, ainda, criou 

pela primeira vez no país o pagamento de taxas (de matrícula e de frequência). 

Para melhor compreensão veja-se quadro comparativo dos primeiros currículos dos 

cursos jurídicos da Primeira República. 

 
 

Quadro 4 – Comparativo dos primeiros currículos dos cursos jurídicos da Primeira República 
SER IAÇ ÃO  REFORM A DE 1895  REFORM A R IV AD ÁV IA ,  

1911 

REFORM A C AR LO S  

MAX IM ILIAN O —  1915  

1° ano Filosofia do Direito 

Direito Romano 

Direito Público e 

Constitucional 

Introdução Geral do Estudo 

do Direito 

(Enciclopédia Jurídica) 
— 

Direito Público e 

Constitucional 

Filosofia do Direito 

Direito Romano 

Direito Público e 

Constitucional 

2° ano 

 

 

 

 

 

 

Direito Civil 

Direito Criminal 

Direito Internacional 

Público e Diplomático 
 

Economia Política 

Direito Administrativo 
— 

Direito Internacional 

Público e Privado e 

Diplomacia 

Economia Política e 

Ciências das Finanças 

Direito Civil 
— 

Direito Internacional 

Público 

Economia Política e 

Ciências das Finanças 

3° ano 

 

 

 

 

Direito Civil 

Direito Criminal 

Ciência das Finanças e 

Contabilidade do Estado 

Direito Comercial 

Direito Civil 

Direito Criminal 

Direito Romano 

Direito Civil 

Direito Penal 

Direito comercial 

 

4° ano 

Direito Civil 

Direito Comercial 

Teoria do Processo Civil, 

Comercial e Criminal 

 

Direito Civil 

Direito Comercial 

— 

— 

Direito Criminal 

Direito Civil 

Direito Comercial 

Teoria do Processo Civil 

e Comercial 

Direito Penal 

5° ano Prática Forense 

Ciências Administrativas 

e Direito Administrativo 

História do Direito 

 

 

 

Direito Civil 

Direito Comercial 

Medicina Pública 

Prática de Processo Civil 

e Comercial 

Teoria e Prática do Processo 

Criminal 

Medicina Pública 

Direito Administrativo 

Direito Internacional 

Privado 

6° ano 

 

 

 

 

 Teoria do Processo Civil 

e Comercial 

Prática do Processo Civil 

e Comercial 

Teoria e Prática doProcesso 

 

Fonte: BASTOS, 2000, p. 141. 

 

 

Um fato importante que marcou esta época foi a criação da Universidade do Rio de 

Janeiro que reuniu a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina, todas 

daquela cidade, o que se deu por meio do Decreto n. 14.343, datado de 07 de setembro de 1920. 

Para Linhares (2010, p. 295): 
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A República Velha (de 1889 a 1930) marca o início de uma alteração 

sociológica fundamental: novas classes sociais, essencialmente, a classe 

média, chegam ao ensino jurídico. O novo aluno não dispõe de recursos 

fáceis, como a mesada paterna, e precisa trabalhar para se manter durante o 

curso. Gradativamente, o diploma de bacharel em Direito perde a certeza da 

futura boa colocação profissional: para o Estado nacional, já consolidado – 

ele não mais se faz imprescindível. Ao mesmo tempo, esse bacharel depara-

se com um mercado interno ainda pouco desenvolvido, sem grandes 

perspectivas para a advocacia autônoma. Horácio Wanderlei Rodrigues 

menciona que continuou havendo uma desvinculação entre o ensino e a 

realidade social. Contudo, aponta algumas modificações da estrutura 

curricular republicanas: a) alteração no currículo dos cursos, buscando uma 

profissionalização maior; b) influência decisiva do positivismo na concepção 

de Direito e no seu ensino; c) surgimento de novas faculdades de Direito; 

início de discussões sobre a metodologia de ensino. 

 

Já no ano de 1931, foi implantada a Reforma Francisco Campos, por meio do 

Decreto n. 19.851(Estatuto das Universidades Brasileiras) que tinha por fim a adaptar o 

ensino jurídico à realidade social, dando-se a ele cunho profissionalizante, o que era visível 

pela nova organização curricular. Tem-se aqui, uma maior valorização dos trabalhos práticos. 

Cria-se o curso de bacharel em Direito, destinado à formação dos operadores do Direito, e o 

curso de doutorado,
2
 este voltado para a formação dos pesquisadores e docentes. Inaugura-se, 

então, uma nova fase para o ensino jurídico no Brasil. 

Dessa feita, com o advento da Reforma Francisco Campos, o currículo do curso de 

Direito passou à seguinte composição: 1° ano: Introdução à Ciência do Direito, Economia 

Política e Ciência das Finanças; 2° ano: Direito Civil (parte geral e obrigações), Direito Penal 

(parte geral) e Direito Público e Constitucional; 3° ano: Direito Civil, Direito Penal (Teoria 

dos crimes em espécies), Direito Comercial (parte geral e teoria dos contratos e obrigações 

comerciais), Direito Público Internacional; 4° ano: Direito Civil, Direito Comercial (Direito 

Comercial Marítimo e Falências), Direito Judiciário Civil (Teoria e Prática do Processo 

Civil), Medicina Legal; 5° ano: Direito Civil, Direito Judiciário Civil (Teoria e Prática do 

Processo Civil), Direito Judiciário Penal, Direito Administrativo. 

Nos anos subsequentes à Reforma de Francisco Campos poucas alterações foram 

feitas no currículo dos cursos jurídicos, em especial do bacharelado. Dentre elas as que 

merecem maior destaque são a inclusão das disciplinas Direito Romano e o estudo sobre 

Legislação do Trabalho. 

Vale ressaltar que mesmo com a promulgação da Constituição de 1946, e seu artigo 

168, inciso VII, dispor sobre a liberdade de cátedra, os docentes não chegaram a implantar 

                                                           
2
Lei de 11 de agosto de 1827 previa o grau de doutor conferido àqueles que se habilitavam com os requisitos 

especificados nos Estatutos que deviam formar-se em um curso com a denominação de doutorado em Direito. 
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reformas significativas nos cursos jurídicos nas décadas subsequentes, justamente por 

valorizarem demais os aspectos técnicos e procedimentais do Direito, e por desprezarem a 

função social das leis e dos códigos. 

Bastos complementa (2000, p. 246): 

 
Na verdade, as mudanças nos cursos jurídicos nunca nasceram de propostas 

de seus próprios docentes, o que só veio a ocorrer mais recentemente, 

quando os professores de Direito passaram a assumir a responsabilidade 

pelas mudanças no ensino jurídico, mas de quadros políticos parlamentares 

ou de educadores. 
 

Sobre o ponto de vista das configurações dos currículos do curso de Direito, Linhares 

(2010, p. 298) conclui que: 

 
Depreende-se, no entanto, que as configurações apresentadas pelo 

ordenamento jurídico legal à época vigentes revelam que os currículos do 

curso de Direito estiveram não só durante o Império, mas também durante o 

período Republicano, sob forte e incondicional controle político e 

ideológico, com poucas alterações, o que explica a enraizada resistência a 

mudanças. Tal fato somente incentiva a partir de 1962 a implantação do 

primeiro “currículo mínimo nacional”, para o curso de Direito. 

 

Se por um lado, os currículos do curso de Direito não sofreram mudanças 

significativas no período em comento, por outro lado com o advento do Estatuto das 

Universidades Brasileiras e da Constituição Federal de 1946, as críticas quanto à organização 

isolada das faculdades ganharam força, dando ênfase às expectativas de criação efetiva de 

universidades no país.  

 

1.3 A Reforma de 1968 e o ensino jurídico no Brasil de 1962 a 1993 

 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961, organizada em 120 artigos, posteriormente 

reformada pelas Leis n. 5.540/68 e 5.692/71, substituída pela Lei n. 9.394/96, atual LDB, 

representou um grande avanço para o ensino nacional, pois possibilitou à descentralização 

educacional e administrativa. 

Com o advento da LDB de 1961, deu-se início a uma nova fase no ensino brasileiro, 

eis que definiu-se os princípios educacionais básicos, bem como a forma de viabilizá-los. 

Nesse sentido: 

 
A lei de Diretrizes e Bases da Educação tornou-se o texto consolidado de 

maior expressão educativa da história brasileira porque definiu o sistema de 

ensino brasileiro, e expressou os objetivos da educação e os parâmetros que 
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deveriam presidir a formação cívica do povo brasileiro.(BASTOS, 2000, 

p.269). 

 

No ano de 1962, foi implantado o primeiro currículo mínimo dos cursos jurídicos no 

Brasil. Vale dizer que até então existiam apenas os currículos denominados plenos. No que 

tange aos currículos mínimos, muito embora houvesse a possibilidade de flexibilização das 

grades curriculares, na realidade não houve mudanças significativas quanto aos conteúdos 

ministrados. 

Para melhor entendimento torna-se conveniente distinguir o currículo mínimo, do 

currículo pleno dos cursos jurídicos. Se por um lado o primeiro trata de conteúdo e 

diretrizes curriculares gerais, o segundo compreende o conteúdo mínimo acrescido das 

matérias e atividades pedagógicas definidas no projeto pedagógico que cada curso dispõe.  

Nessa mesma época, mais precisamente em 27 de abril de 1963, foi promulgada a 

Lei nº 4.215, ou seja, o primeiro Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que, 

posteriormente, fora revogado pela Lei nº 8.906/1994, norma esta vigente até os dias atuais. 

Importante trazer à baila que desde meados da década de 40 até o início da década de 

70, houve um crescimento desordenado dos cursos jurídicos no país. Nesse cenário a classe 

média da população brasileira passou a ter maiores condições de acesso ao ensino superior. 

Por outro lado, a qualidade do ensino que era ministrado foi bastante questionada. 

Valorizavam-se muito os conhecimentos técnicos, e pouco os conhecimentos fundamentais, o 

que fez com que os egressos se mostrassem despreparados para ingressarem no mercado de 

trabalho. 

No final dos anos 60 surgiu a Reforma Universitária de 1968 que tinha como 

finalidade a modernização e expansão das instituições públicas, principalmente das 

universidades federais. Deu-se início, então, a um novo formato no ensino superior no 

Brasil, pois as universidades federais não conseguiram ampliar satisfatoriamente o número 

de matrículas em suas instituições, de modo a absorver toda a demanda existente no 

mercado. Ainda, era crescente cada vez mais o êxodo rural, o que contribuiu para o 

aumento significativo da população urbana, fazendo com que elevasse a procura pelos 

cursos de graduação. Essa impossibilidade de atender toda a procura pelo ensino superior 

pelas universidades federais, fez com que houvesse reflexos imediatos no setor privado.  

Não se pode deixar de admitir que grande parte das universidades federais e 

algumas instituições estaduais e confessionais passaram a incorporar aos poucos as 

modificações acadêmicas instituídas pela referida Reforma. A partir daí, foram criadas 
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condições favoráveis para que as instituições pudessem articular as atividades de ensino e 

pesquisa, o que antes vinha sendo feito, na maioria das vezes, de forma totalmente 

desconectada.  

Outros pontos trazidos pela Reforma de 1968 que merecem destaque foram a 

abolição das cátedras vitalícias; a institucionalização da carreira acadêmica; a criação do 

regime departamental e a modificação legislativa no tocante ao ingresso e progressão 

docente à titulação acadêmica, com a criação de políticas públicas para implantação de 

cursos de pós-graduação. A respeito do assunto, Carlos Benedito Martins (2009, p. 17–9) 

disse que 

 

Se a Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores, por outro lado, abriu 

condições para o surgimento de um ensino privado que reproduziu o que 

Florestan Fernandes denominou o antigo padrão brasileiro de escola 

superior, ou seja, instituições organizadas a partir de estabelecimentos 

isolados, voltados para a mera transmissão de conhecimentos de cunho 

marcadamente profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, 

que pouco contribuem com a formação de um horizonte intelectual crítico 

para a análise da sociedade brasileira e das transformações de nossa época 

(Fernandes, 1975, p. 51–5). 

 

Nesse sentido, indubitavelmente, a Reforma de 1968 representou um grande marco 

para o ensino superior brasileiro, em especial para o ensino superior privado. No dizer de 

Martins (2009, p. 17–9), 

 
O ensino superior privado que surgiu após a Reforma de 1968 tende a ser 

qualitativamente distinto, em termos de natureza e objetivos, do que existia 

no período precedente. [...] O ensino superior privado anterior à Reforma de 

1968 se organizou de maneira bastante próxima ao ensino público. [...] O 

período de 1945-1965 se destacou por um crescimento acelerado do ensino 

superior público, sendo que, durante esse intervalo de tempo, suas matrículas 

saltaram de 21 mil para 182 mil estudantes. Nesse momento, ocorreu o 

processo de federalização de instituições estaduais e privadas, que foram 

integradas às nascentes universidades federais, por meio de entendimentos 

com os mantenedores de instituições privadas, de modo que a absorção de 

suas faculdades resultasse benéfica para eles. No período em foco, a 

participação do setor privado manteve-se estável, absorvendo 44% do total 

das matrículas (VASCONCELOS, 2007; CUNHA, 2004). [...] Os primeiros 

anos da década de 1960 foram marcados por um intenso movimento visando 

à reforma do sistema universitário brasileiro, do qual participaram os 

docentes, os pesquisadores e o movimento estudantil. [...] o movimento 

estudantil realizou seminários sobre a reforma universitária, nos quais 

criticava seu caráter elitista, denunciando igualmente a existência do regime 

de cátedra vitalícia, indicava a necessidade de realização de concursos 

públicos para a admissão de professores e lutava por currículos atualizados e 

pela ampliação da participação estudantil nos órgãos colegiados 

(FERNANDES, 2000; POERNER, 1968; VEIGA, 1982; CUNHA, 1983; 
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SANFELICE, 1986). [...] Com a instauração do regime militar, as medidas 

repressivas desencadeadas pelos novos governantes, com relação ao 

movimento estudantil, e a estrita vigilância dos docentes se combinaram com 

propostas de modernização e de expansão do ensino superior. Com relação 

ao dispositivo repressivo, vale mencionar o Decreto n. 4.464/64, que 

extinguiu a União Nacional dos Estudantes (UNE); o Decreto n. 228/67, que 

limitou a existência de organizações estudantis ao âmbito estrito de cada 

universidade; o Decreto n. 477/69, que impôs severas punições aos 

estudantes, professores ou funcionários que desenvolvessem atividades 

consideradas hostis ao regime militar, com a criação, no interior do MEC, de 

uma divisão de segurança e informação para fiscalizar as atividades políticas 

de professores e estudantes nas instituições. Houve, igualmente, 

aposentadorias compulsórias de professores considerados nocivos ao regime 

militar em várias universidades públicas (FÁVERO, 1995; SANFELICE, 

1986; FERNANDES, 1984). 

 

Diante de tudo isso, e com o golpe militar de 64, era visível o descontentamento 

existente entres estudantes e professores no tocante à estrutura universitária existente 

naquela época. Importante consignar que no ano de 1960 quase 30.000 alunos não 

conseguiram vagas nas instituições que haviam sido aprovados. No ano seguinte, esse 

número cresceu para 162.000. Houve grande mobilização por parte dos estudantes que 

protestaram face à incapacidade das instituições públicas absorverem os alunos que 

haviam sido aprovados nos vestibulares. Pressionado, o governo militar se viu obrigado a 

formular uma política para reestruturar o ensino superior no país. Dessa forma, o governo 

federal passou a encomendar determinados estudos com o propósito de adotar medidas 

voltadas para o ensino superior. 

Assim, em 1969, foi formado o Grupo de Trabalho da Reforma Universitária com o 

fito de propor medidas operacionais e soluções de modo a conferir eficiência e produtividade 

ao sistema. Ainda, dentre os propósitos do GT estava o de ressaltar o papel estratégico do 

ensino superior no processo de desenvolvimento econômico do país. Em que pese o GT não 

fizesse menção expressa ao envolvimento do ensino privado no processo de expansão, deu-se 

possibilidade de crescimento do mesmo no ensino superior. Insta salientar que a Constituição 

de 1967 havia disponibilizado recursos financeiros e ajuda técnica ao ensino privado. As 

instituições públicas passaram a contar com ajuda financeira por parte do Fundo de 

Desenvolvimento Técnico-científico que havia sido criado no ano de 1964. Deu-se então, uma 

nova roupagem às universidades federais limitando-se a expansão das universidades públicas, 

em especial das federais.  

De outro norte, a Reforma Universitária não conseguiu atingir seu duplo propósito 

que era de conter a corrida à universidade e de ampliar, de certa forma, o número de vagas 



43 

conforme a procura. Para se ter ideia do crescimento do ensino público no Brasil, somente 

entre 1967 a 1980, de 88.000 matrículas passou-se para 500.000, o que representou um 

crescimento na ordem de 453%. Mesmo assim, essa elevação no número de matrículas não 

fez com que suprisse toda a demanda de acesso ao ensino superior. Com isso, o ensino 

privado ganhou espaço no campo educacional.  

Nesse cenário, merece destaque a participação do Conselho Federal de Educação que 

fora fortalecido com a aprovação da LDB de 1961, deixando de ser um órgão de 

assessoramento acerca de questões educacionais, passando a decidir sobre abertura e 

funcionamento de instituições de ensino superior como destaca Carlos Benedito Martins 

(2009, p. 22): 

 
Entre 1968 e 1972, foram encaminhados ao CFE 938 pedidos de abertura de 

novos cursos, dos quais 759 obtiveram respostas positivas. A grande maioria 

dessas solicitações emanava da iniciativa privada não-confessional, que 

vinha atuando nos ensino primário e secundário e fora comprimida, no final 

dos anos de 1960, em função do crescimento da rede pública. Percebendo a 

existência de uma demanda não atendida pelo ensino público, os 

proprietários de escolas e colégios passaram a deslocar parte de seus 

investimentos para a abertura de novas instituições, sob o olhar conivente do 

CFE (Horta, 1975). 

 

Ainda, segundo Martins (2009, p. 23): 

 
Entre 1965 e 1980, as matrículas do setor privado saltaram de 142 mil para 

885 mil alunos, passando de 44% do total das matrículas para 64% nesse 

período. Em sua fase inicial, ou seja, desde o final dos anos de 1960 até a 

década de 1970, a expansão do setor privado laico ocorreu basicamente 

através da proliferação de estabelecimentos isolados de pequeno porte.[...] 

Nesse mesmo período, as instituições públicas passaram a se instalar em 

áreas geográficas de menor interesse econômico para a rede privada. Com 

efeito, entre 1980 e 1985, ocorreu uma pequena diminuição das matrículas 

do setor privado, de 885 mil para 811 no total. Inversamente, no mesmo 

período, as matrículas do ensino público cresceram de 492 mil a 556 mil 

estudantes (SOUSA, 2006; SOBRAL, 2001). 

 

No início dos anos 90, 62% do total das matrículas eram do ensino privado, o que 

foi reduzido para 60% no ano de 1995. No final do governo Itamar Franco foi criado o 

Conselho Nacional de Educação, o que deu ao Ministério da Educação e Cultura uma 

maior autonomia na condução do processo de expansão do ensino superior no país, 

fazendo com que houvesse uma maior flexibilização dos processos de autorização, 

reconhecimento e credenciamento de cursos e de instituições privadas. Tal fato permitiu o 

crescimento no número de matrículas nas instituições de ensino, principalmente nas 
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instituições de ensino privado. Somente entre 1995 e 2002 houve um aumento das 

matrículas na ordem de 209%. Importante dizer que no setor público praticamente não 

houve aumento no número de matrículas já que pouquíssimas instituições de ensino foram 

criadas nesse período. Por outro lado, no setor privado, de 63 passou-se para 84 

instituições privadas. Também foram criados 77 centros universitários, dos quais 74 eram 

privados. 

A partir do Governo Lula, mais precisamente de 2003 em diante, foram 

implementadas políticas educacionais por meio de programas no sentido de fortalecer o 

ensino público, principalmente nas universidades federais. Dentre elas podem ser citados 

como exemplo o PROUNI – Programa Universidade para Todos, criado no ano de 2004, que 

tem como objetivo a democratização do acesso e à permanência dos alunos no ensino 

superior; um projeto de Reforma Universitária que, diferentemente do que foi implantado em 

1968, teve a participação da comunidade acadêmica e, também, da sociedade civil brasileira. 

Nesse sentido, o referido projeto buscou ainda recuperar a importância das instituições 

federais, aplicando a elas maiores recursos financeiros. 

Merece destaque também o programa criado no ano de 2007 denominado REUNI – 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que 

tem como principais metas a ampliação do acesso, aumentar a qualidade dos cursos, melhorar 

as suas estruturas físicas, aplicando, para tanto, os recursos financeiros necessários. A respeito 

do tema nos ensina Martins (2009, p. 27): 

 
Em 2006, estavam matriculados na graduação 4,7 milhões de alunos, dos 

quais 74% estudavam em estabelecimentos privados. O setor particular com 

fins lucrativos absorvia 41% das matrículas. As instituições federais 

respondiam por 12%, as estaduais por 10% e as municipais por 3% do total 

das matrículas. Existiam 2.270 instituições de graduação de diferentes 

tamanhos e com diversas vocações acadêmicas, das quais 89% pertenciam 

ao setor privado. O setor com fins lucrativos representava 78% do total das 

instituições privadas. 

 

Diante desse quadro, verifica-se que foi a partir de 1968 que surgiu no Brasil um 

novo modelo de ensino superior, marcado principalmente pela penetração cada vez maior do 

setor privado, tanto na graduação, quanto na pós-graduação. Diante da retração do ensino 

público na absorção da demanda que, diga-se de passagem, não conseguiu atender todo o 

mercado, fazendo com que as instituições privadas ganhassem terreno, possibilitando uma 

grande expansão do ensino superior no país. De outro norte, é inegável que nesses últimos 

quarenta anos tanto as instituições públicas, sejam elas federais ou estaduais, como as 
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particulares conseguiram se organizar e se estruturar, entretanto, ainda estão muito distantes 

do ideal. 

 

1.4 A Constituição Federal de 1988 e o crescimento do ensino jurídico no Brasil 

 

A Constituição Federal de 1988, promulgada em 05 de outubro daquele ano, 

denominada ―Constituição Cidadã‖, foi responsável por introduzir direitos e garantias em 

nosso ordenamento jurídico, possibilitando algumas transformações relevantes no ensino 

jurídico do Brasil. 

Nesse contexto, é inegável que a CF/88, permitiu a liberdade de expressão, o que 

contribuiu sobremaneira para a reflexão e o debate sobre os problemas relacionados ao ensino 

no país, em especial ao ensino jurídico. 

A Carta Magna garantiu o ensino público superior gratuito, por meio de 

instituições de ensino estaduais e federais, mas muito distante do ideal, eis que na prática 

muitos problemas foram encontrados, como por exemplo, a ausência de vagas. Foi por 

meio da mencionada Constituição que ―[...] as universidades passaram a gozar de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖ 

(BRASIL, 1988, art. 207). 

Em que pese haver a previsão na CF/88, por meio de seu artigo 213, § 2°, 

que as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público, na realidade o que se vê muitas vezes , é a falta de 

recursos financeiros e o exagero nos procedimentos burocráticos que inviabilizam o 

acesso à pesquisa. 

Outro importante dispositivo contido na ―Constituição Cidadã‖ é o artigo 209, que 

prevê ―O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I – 

cumprimento de normas gerais da educação nacional; II – autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público‖ (BRASIL, 1988). 

De outro norte, verifica-se que logo após a promulgação da CF/88, ficou nítido o 

recuo por parte do Estado quanto à sua atuação para o oferecimento de condições 

razoáveis à população. Principalmente na década de 1990, era visível a falta de 

investimentos do Estado nas instituições públicas de ensino superior. Essa retração muito 

contribuiu para a ascensão do setor privado no ensino superior, e com o ensino jurídico 

isso não foi diferente. 
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Nesse sentido leciona Bittar (2006, p. 73): 

 
Esse recuo do Estado, por autorização constitucional e legal, em face de um 

papel centralizador e monopolizador da prestação do ensino, que nunca 

haveria de conseguir ofertar em condições razoáveis a todos, em face da 

realidade desvirtuada com que se convive dentro dos cenários políticos 

brasileiros, permitiu a ascensão do setor privado na área do ensino. Dessa 

forma, passando a um papel fiscalizatório e ordinatório, o Poder Público 

torna sua atuação normativa e investigatória muito mais acentuada, no 

sentido de conferir a regularidade formal e material da prestação de serviços 

privados educacionais. 

 

E sobre o crescimento do ensino, complementa: 

 
Assiste-se a uma demanda ascendente por cursos superiores em todo o 

território nacional. O MEC registra atualmente, no período de 1994 a 

1999, um crescimento de 43% (717 mil matrículas) nas matrículas de 

faculdades e universidades, em geral. São, ao total, 2,3 milhões de 

alunos, dos quais 60% no ensino particular e 40% no ensino público. 

Uma das maiores procuras pelo ensino superior dá-se na área do Direito, 

ao lado de Administração, Ciências Contábeis e Programação de Dados. 

A mobilização dos estudantes, em busca do conhecimento de seus 

direitos, parece reforçar a necessidade de ampliação da oferta de ensino 

superior na área jurídica. Dos embriões iniciais, desde o Decreto Imperial 

que criava dois cursos jurídicos no país, até a situação atual, verifica-se 

um boom extraordinário na oferta de ensino, alcançando-se as cifras 

aproximadas de 400 cursos de Direito no país. Atualmente (2006), os 

cursos de graduação em Direito no Brasil já ultrapassaram a cifra de 

1.000 faculdades em atividades de ensino. As estatísticas também são 

gritantes, ao dizer que os cursos de graduação mobilizam em torno de 

80% da população estudantil, pois os outros 20% estão cursando ensino 

público. 51 Tudo isso deu origem a um incremento muito forte da 

iniciativa privada, que passa a organizar suas políticas de modo mais 

substancial e ativo, na defesa de suas prerrogativas e na organização de 

seus interesses. (BITTAR, 2006, p. 73): 

 

Quanto à expansão do ensino superior particular, em especial dos cursos jurídicos, e 

sua qualidade, o mesmo autor defende que: 

 

[...] é fundamental que as instituições de ensino superior que atuam na área 

jurídica se qualifiquem, investindo em corpo docente, estrutura de recursos 

humanos, pesquisa e extensão, organização administrativa, recursos 

informáticos, qualidade de prestação de serviços e biblioteca. Em suma, a 

avaliação de desempenho das instituições de ensino superior depende de 

vários fatores, entre outros: 57 

 rigor do processo seletivo; 

 adaptação do aluno ao ensino superior, suprindo-lhe, curricular e extra-

curricularmente, eventuais faltas do ensino fundamental e médio; 

 assistência comunitária e prestação de serviços jurídicos gratuitos; 

 resultados advindo do Provão; 
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 resultados advindos do Exame de Ordem; 

 condições de oferta do curso no mercado; 

 projeto didático-pedagógico; 

 serviços e estrutura da biblioteca; 

 investimento em pesquisa; 

 atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica; 

 estrutura física onde se instala o curso e se desenvolvem as atividades 

didáticas; 

 qualificação do corpo docente; 

 órgãos de publicação próprios; 

 número de alunos por sala de aula; 

 produção científica do corpo docente e do corpo discente; 

 atividades complementares e seu aproveitamento;  

 projetos de extensão universitária; 

 programa de auto-avalição institucional; 

 estrutura administrativa, funcional e informática; 

 relações culturais, sociais e interuniversitárias para a propagação dos 

conhecimentos oriundos das atividades desenvolvidas no ambiente 

acadêmico; 

 alcance nacional e internacional de suas atividades de pesquisa e 

ensino.  

Eis aí os aspectos a serem trabalhados pelas IES. Eis aí os desafios do 

setor privado para o aumento de qualidade na prestação de serviços 

educacionais. Eis aí as metas a serem alcançadas e as preocupações a 

serem grifadas no momento de se desenvolverem projetos pedagógicos, 

políticas de investimento e de estruturação acadêmica. (BITTAR, 2006, 

p. 84; 86–87). 

 

O crescimento desenfreado dos Cursos de Direito no país tem chamado a 

atenção do Conselho Federal da OAB, conforme artigo publicado em 18 de dezembro de 

2012, no sítio eletrônico da entidade, denominado Exame de Ordem e a proteção da 

sociedade: 

 

A Comissão de Educação Jurídica da OAB rejeita cerca de 90% dos cursos 

de Direito que são criados. Recentemente, a Ordem estabeleceu importante 

diálogo com o Ministério da Educação com o objetivo de conterá 

multiplicação indiscriminada dos cursos. Em menos de 15 anos o Brasil 

passou de 150 para 1.260 faculdades de Direito, formando cerca de 100 mil 

bacharéis por ano. Em cada Exame de Ordem é aprovada uma média de 20 

mil bacharelandos. Com a realização de três exames anuais, 60 mil novos 

advogados começam a atuar por ano no Brasil, mais que uma França de 

profissionais da advocacia. Temos 750 mil advogados, perdendo apenas para 

os Estados Unidos e superando em muito a média mundial. (ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL/OAB, 2012, on-line). 

 

De 2012 a 2014, o número de Faculdades de Direito no país caiu para 1.157, com 

cerca de 770 mil alunos matriculados. Vale dizer que boa parte dessas faculdades está 
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concentrada ―nas mãos‖ de grandes grupos educacionais, consoante matéria publicada em 17 

de novembro de 2014, pela revista Exame.com: 

 

Os cursos de Direito no Brasil passaram por um alto crescimento na 

década de 1990. Existem hoje 1.157 graduações nos 26 Estados e 

no Distrito Federal - aumento superior a 600% em relação aos 165 

credenciados em 1991.Parte dessa expansão está relacionada à criação de 

grandes grupos educacionais, como Anhanguera, Estácio, Ser 

Educacional e Kroton. Hoje, um em cada dez cursos jurídicos são 

controlados por essas empresas com capital aberto no mercado 

financeiro. Segundo pesquisa do Observatório do Ensino de Direito, da 

Fundação Getúlio Vargas, os grupos viram no Direito uma boa 

oportunidade de negócio, com baixo custo operacional e uma demanda 

alta - atualmente o País tem 770 mil alunos na graduação. O grupo 

Estácio controla 52 cursos, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. Concentrada em São Paulo, a Anhanguera tem 36, seguida 

pela Kroton, com 33, e a Ser Educacional, com sete.Com essa explosão 

do ensino jurídico, a qualidade tem preocupado o Ministério da Educação 

(MEC), que suspendeu a criação de novos cursos no País em 2013.Para o 

coordenador da pesquisa, professor José Garcez, a maior capacidade 

financeira dos grandes grupos tem aumentado a concentração do mercado 

do Direito. ―É um aspecto preocupante. Com essa concentração há uma 

homogeneização que pode comprometer a qualidade‖, diz. Os quatro 

grupos fazem parte dos 86% de instituições privadas (975 cursos) que 

oferecem o Direito na graduação, mestrado e doutorado, contra 14% em 

universidades públicas. (MACIEL, 2014, on-line). 

 

Atenta à questão da proliferação dos cursos de Direito aliada à qualidade do 

ensino ofertada pelas instituições educacionais, a OAB, criou em 2001, o programa OAB 

Recomenda. Por meio do referido programa, a OAB confere às instituições de Ensino 

Jurídico, um selo de qualidade, com o intuito de contribuir para a valorização do ensino 

jurídico de qualidade. Assim, de três em três anos, a OAB edita uma lista
3
contendo as 

instituições de ensino jurídico que se destacaram pela qualidade do ensino oferecido aos 

seus alunos. Oportuno registrar que atualmente, o Brasil está formando 87.523 bacharéis 

em Direito por ano, o que significa 243 por dia, ou seja, surgem 10 novos bacharéis em 

                                                           
3
 Cálculo da nota do Selo OAB (OAB Recomenda – Indicador de Educação Jurídica de Qualidade. 4ª edição. 

2012). De posse do conceito ENADE e do escore do índice médio de aprovação no Exame da OAB de cada 

curso, calcula-se a nota do Selo OAB. Essa nota é a média ponderada do conceito ENADE e do escore 

padronizado da aprovação no Exame da Ordem, com pesos 1 e 3, respectivamente. A aplicação desses pesos se 

deve à consideração de três edições do Exame da OAB no período de um ano, e apenas uma edição do 

ENADE, realizado em 2009. Com isso, considerando um escore de aprovação no Exame da Ordem variando de 

0 a 8 e um conceito ENADE variando de 0 a5, a nota do Selo OAB tem um intervalo de variação de 0 a 7,25, 

sendo 7,25 a nota teórica de um curso que tenha 100% de aprovação nas três edições do Exame da Ordem e 

conceito 5 no ENADE. A partir dos resultados obtidos com o tratamento dos dados descrito, foram 

classificados os 790 cursos de Direito selecionados de acordo com a nota do Selo OAB definida. A Comissão 

Especial para Elaboração do Selo OAB estabeleceu uma nota mínima de 5,0 (cinco), arredondada ao décimo, 

para que o curso passasse à fase posterior da avaliação. Foram destacados, assim, 103 cursos com nota igual ou 

superior a 5,0. 
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Direito a cada hora.
4
 Dessa forma, resta nítida a intenção da OAB ao se preocupar não só 

com a qualidade do ensino do Direito, mas, também, com a eficiente capacitação de seus 

inscritos. 

 

1.5 A Portaria n. 1.886/94 e a nova configuração dos Cursos de Direito no país 

 

Em razão de inúmeras discussões nos seminários realizados no ano de 1993, nas 

cidades de Porto Alegre-RS (5 e 6 de abril), Recife-PE (21 e 22 de junho), São Paulo-SP (25 e 

26 de outubro) e, também, no Seminário Nacional dos Cursos Jurídicos ocorrido em Brasília-

DF, nos dias 6 e 7 de setembro daquele ano, foi editada a Portaria do MEC de n. 1.886, em 30 

de dezembro de 1994, que em 17 artigos, trouxe várias inovações e avanços ao currículo dos 

cursos de Direito, adequando-o à realidade social. É oportuno dizer que o seu texto final foi 

elaborado pela Comissão de Especialistas do Ensino do Direito da Secretaria de Educação 

Superior do MEC, cujas propostas tinham por fim: a) elevação de qualidade; b) avaliação 

interna e externa; c) reforma dos currículos. 

A Portaria do MEC de n. 1.886/94 não apenas estabeleceu o currículo mínimo, mas 

também fixou diretrizes curriculares significativas que modificaram substancialmente os 

cursos de Direito no país, razão pela qual pode ser considerada uma das maiores, senão a 

maior reforma implantada no ensino jurídico brasileiro desde 1827. 

Em virtude do disposto na Portaria n. 1.886/94, os alunos do Curso de Direito de 

todo o país, ao atingirem o penúltimo ano da graduação, passaram a frequentar 

obrigatoriamente o estágio supervisionado. 

Dentre as principais inovações trazidas pela portaria que, diga-se de passagem, teve 

grande aceitação no meio acadêmico, podemos destacar também a elevação da carga horária 

mínima de 2.700 para 3.300 horas-atividade, bem como a duração mínima do curso de quatro 

para cinco anos, e de sete para oito anos a sua duração máxima. Ainda, por meio de seu artigo 

3°, estabeleceu-se que 

 
O curso jurídico desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

interligadas e obrigatórias, segundo programação e distribuição aprovadas 

pela própria Instituição de Ensino Superior, de forma a atender às 

necessidades de formação fundamental, sociopolítica, técnico-jurídica e 

prática do bacharel em direito. (BRASIL, 1994). 

 

                                                           
4
Dados fornecidos pelo Conselho Federal da OAB (OAB Recomenda – Indicador de Educação Jurídica de 

Qualidade. 4ª edição. 2012). 
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Outro ponto relevante contido na referida portaria está na previsão de 5 (cinco) a 

10% (dez por cento) da carga horária do curso ser destinada à participação do aluno em 

atividades extra-sala, também denominadas atividades complementares, tais como 

monitoria, iniciação científica e disciplinas não previstas no currículo pleno, extensão, 

participação em congressos, conferências, palestras, seminários, inclusive envolvendo 

temas interdisciplinares. Ainda, introduziu-se a obrigatoriedade do TCC – Trabalho 

Conclusão de Curso, mediante a defesa de monografia final, perante a banca examinadora, 

com tema e orientador escolhidos pelo discente. O artigo 5° da citada portaria determinou 

que cada curso deverá manter um acervo bibliográfico de no mínimo dez mil volumes de 

obras jurídicas e de referência às matérias do curso, além de periódicos de jurisprudência, 

doutrina e legislação. 

Quanto às disciplinas a serem ministradas, o artigo 6° assim dispôs: 

 

Art. 6° - O conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio, 

compreenderá as seguintes matérias, que podem estar contidas em uma ou 

mais disciplinas do currículo pleno de cada curso. I – Fundamentais: 

Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica; ética geral e profissional); 

Sociologia (geral e jurídica); Economia e Ciência Política (com Teoria do 

Estado). II – Profissionalizantes: Direito Constitucional, Direito Civil, 

Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Processual 

Civil, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Comercial e 

Direito Internacional. Parágrafo único. As demais matérias e novos direitos 

serão incluídos nas disciplinas em que se desdobrar o currículo pleno de 

cada curso, de acordo com suas peculiaridades e com observância de 

interdisciplinaridade. (BRASIL, 1994). 

 

Linhares (2010, p. 311) esclarece que: 

 
É necessário que se diga, no entanto, que a Portaria MEC n° 1.886/94 

ensejou uma incipiente formação do senso crítico relativamente aos alunos, 

pois contemplou maior flexibilidade na composição do currículo pleno, por 

meio de disciplinas optativas e diferentes atividades de estudos e de 

aprofundamento em áreas temáticas. 

 

A mencionada portaria, por meio de seu artigo 14, também permitiu que as 

instituições celebrassem convênios de intercâmbio dos alunos e docentes, com 

aproveitamento das respectivas atividades de ensino, pesquisa, extensão e prática jurídica. 

Sobre a possibilidade de celebração de convênios prevista pela Portaria do MEC de 

n. 1.886/94, Rodrigues (1995, p. 85) entende que: 

 
A possibilidade que ele contém nunca foi proibida, motivo pelo qual já 

poderia ser realizada mesmo antes da sua edição. A sua inserção na Portaria 
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ora em análise tem maior importância no aspecto simbólico, pois pode 

chamar a atenção para uma possibilidade anteriormente esquecida. Cabem, 

no entanto, algumas observações referentes à pertinência desse artigo no 

texto desta Portaria: (a) não trata ele de diretrizes curriculares e nem do 

conteúdo mínimo dos cursos jurídicos; e (b) a autorização que ele expressa é 

absolutamente desnecessária frente à autonomia universitária e às normas 

existentes em nível do direito educacional para o aproveitamento de 

atividades. É importante salientar que não se está fazendo uma crítica ao 

conteúdo do artigo, mas sim à sua inserção nesta Portaria. O texto do 

Seminário Nacional dos Cursos Jurídicos que deu origem a esse dispositivo 

está dentro das conclusões sobre elevação de qualidade e não sobre a 

reforma dos currículos.(Grifodo autor). 

 

O artigo 15 da mesma portaria preconizou que os cursos jurídicos deverão prover os 

meios necessários ao seu integral cumprimento, dentro do prazo de dois anos. Esse prazo teve 

por fim permitir que as instituições de ensino se aparelhassem, principalmente no que tange 

ao acervo da biblioteca, às atividades complementares e, também, quanto ao núcleo de prática 

jurídica. A Portaria MEC n. 1.886/94 estabeleceu em seu artigo 16 que as ―[...] diretrizes 

curriculares desta Portaria são obrigatórias aos novos alunos matriculados a partir de 1996 nos 

cursos jurídicos que, no exercício de sua autonomia, poderão aplicá-las imediatamente 

(BRASIL, 1994). 

Consigne-se que o último artigo da portaria em comento dispôs que ela entrará em 

vigência na data de sua publicação (30 de dezembro de 1994), e 

 

[...] revogou expressamente a Resolução 3/72/CFE, que dispunha sobre o 

currículo mínimo. Também a Resolução 15/73/CFE, que dispunha sobre o 

estágio extracurricular de Prática Forense e Organização Judiciária. Com 

relação a essa última, que regulamentava a Lei 5.842/72, já estava tacitamente 

revogada, por ausência absoluta de objeto, tendo em vista que a citada lei 

havia sido revogada pela Lei 8.906/94. (RODRIGUES, 1995, p. 87). 

 

Como visto, a Portaria do MEC n. 1.886/94 trouxe em seu bojo, apenas 17 

artigos, os quais representaram significativas e importantes alterações nos cursos de 

Direito, possibilitando uma melhor formação do aluno por meio de um ensino 

interdisciplinar focado na realidade social. De outro norte, foi no ensino prático que a 

citada portaria apresentou a mais importante de suas inovações conforme será abordado no 

Capítulo II. 

 

1.6 A LDB de 1996 e a Resolução CNE/CES nº 9/2004 

 

Um novo processo de reforma dos currículos surgiu no país com o advento da 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 
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dezembro de 1996). Indubitavelmente que a nova LDB e que ainda vigora em nossos 

dias atuais, acabou por refletir diretamente na organização e controle das atividades 

das instituições de ensino superior, públicas e privadas, dando a elas uma maior 

autonomia.  

Cabe observar o teor da Lei n. 9.394/96: 

 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 

e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem 

e do meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 

e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - 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; VII - promover a extensão, aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. (BRASIL, 1996). 

 

Após a edição dessa norma legal, foi abolida a obrigatoriedade dos cursos de 

graduação ser organizados com os denominados currículos plenos, que compreendiam além 

das disciplinas constantes dos currículos mínimos, consoante previsão do Conselho Federal de 

Educação, outras que eram acrescidas pela respectiva instituição de ensino. Ademais, a nova 

LDB ao instituir e denominar diretrizes curriculares, por consequência, acabou por substituir 

também os chamados currículos mínimos. 

À União restou assegurado o direito de continuar ditando as regras acerca do 

currículo oficial, quando, por meio do artigo 9° da Lei n. 9.394/96, lhe conferiu competência 

e autonomia para ditar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. No que 

concerne à implantação dos currículos por parte das instituições privadas de ensino superior, 

Linhares (2010, p. 329) observa que: 

 
As instituições privadas, no que tange à elaboração e implantação de seus 

currículos, portanto, não se encontram dispensadas da observância dos 

princípios fundamentais do espaço público, como respeito ao princípio da 
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dignidade da pessoa humana, da igualdade, liberdade, democracia, respeito 

às minorias, dentre outros. 

 

E quanto às diretrizes curriculares continua a mesma autora: 

 

A expressão ―diretrizes curriculares‖ foi utilizada pela primeira vez no 

Direito Educacional brasileiro na Portaria MEC n° 1.886/94. 

Posteriormente, a competência para sua definição foi atribuída pela Lei 

n° 9.131/95 à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação (CES/CNE). A Lei n° 9.131, de 1995, que criou o Conselho 

Nacional de Educação, dispôs sobre as diretrizes curriculares para os 

cursos de graduação quando tratou das competências desse órgão na letra 

―c‖, § 2°, do art. 9°:[...]§ 2° São atribuições da Câmara de Educação 

Superior: [...] a)deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo 

Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação. 

(LINHARES, 2010, p. 339). 

 

Ainda:  

 
Convém registrar que a Lei n° 9.131/95 deu nova redação ao art. 9°, § 2°, 

alínea ―c‖, da então LDB n° 4.024/61, conferindo à CES do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) a competência para ―a elaboração do projeto 

de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que orientarão os cursos de 

graduação, a partir das propostas a serem enviadas pela Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação ao Conselho Nacional de 

Educação‖, tal como viria a estabelecer o inciso VII, do art. 9°, da nova Lei 

de Diretrizes Básicas n° 9.394/96, publicada em dezembro de 1996. 

(LINHARES, 2010, p. 344; grifo do autor). 

 

Nesse sentido, surgiram Diretrizes Curriculares Nacionais que acabaram por culminar 

na Resolução n. 9/2004. Consoante ao tema Linhares (2010, p. 343-4) observa que: 

 

 

Para substituir os currículos mínimos obrigatórios nacionais, já nesse 

novo contexto legal, advieram as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

lastreadas também anteriormente pelos Pareceres CES/CNE n° 776/97 

681 e n° 583/2001 682, os quais, juntamente com o Parecer CES/CNE 

n° 67/2003, informam as propostas recebidas da SESu/MEC, dos órgãos 

de representação profissional e de outros segmentos da sociedade 

brasileira, de cujas contribuições resultaram as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, instituídas 

pela Resolução n° 9/2004. 

 

Com o advento da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, foram 

instituídas novas diretrizes curriculares aos cursos de Direito de todo país, revogando, 

assim, a Portaria do MEC de n. 1.886/94. Ademais, observa-se que a Resolução n. 9/2004 

passou a não mais denominar currículo mínimo, mas, sim, conteúdos e atividades 

essenciais.  
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Para melhor compreensão passamos a analisar os principais pontos trazidos pela 

Resolução n. 9/2004, e seus reflexos quanto ao ensino prático. Veja-se: 

 
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; 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. (BRASIL, 2004). 

 

É nítido que o parágrafo primeiro do citado dispositivo legal aborda a teoria e a 

prática de modo indissociável, integrado, o que é muito salutar para a formação acadêmica e 

profissional do aluno, eis que ―[...]somente a integração e a conjugação de ambas pode 

possibilitar ao aluno perceber o Direito em suas relações com a vida social‖(LINHARES, 

2010, p. 373; grifo nosso). 

O artigo 4° da Resolução n. 9/2004, define quais as habilidades e competências 

necessárias à formação profissional do aluno do Curso de Direito: 

 
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 
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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. 

 

Sobre a definição de competência e habilidade, Linhares (2010, p. 377-8) observa que: 

 

[...] sob o aspecto do ensino do Direito, a globalização e a produção 

incansável do conhecimento e o avanço tecnológico exigem, contudo, do 

egresso “competências e habilidades” específicas na área de atuação 

jurídica. A ideia de competência é largamente analisada por Philippe 

Perrenoud, Monica Gather Thurner, Lino de Macedo, Nílson José Machado 

e Cristina Dias Alessandrini. Para eles, competência seria a faculdade de 

mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.), visando a solucionar com pertinência e eficácia uma série 

de situações. Habilidade, por seu turno, segundo entendimento esposado por 

Roberto Aguiar, é um conceito relacional: assim, quem é hábil, o é para 

determinada função, procedimento ou interferência. A habilidade está 

voltada, portanto, para uma direção; é, nesse sentido, uma aptidão 

intencional. Segundo posicionamento de Roberto Aguiar, são necessárias 

habilidades específicas para o exercício jurídico. Para Roberto Aguiar, além 

da habilidade preliminar de escolher o Direito como profissão, faculdade e 

curso adequado, o aluno deveria escolher outras específicas para o curso de 

Direito: 

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

pela velocidade e ineditismo dos problemas; 

b) habilidade de acumular repertório dentro de um contexto 

multidisciplinar; 

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

políticas transformadoras e soluções inovadoras; 

d) habilidade de ser curioso, de não se conformar com a primeira solução, 

de não aceitar caminhos superficiais e de contextualizar a questão ao 

invés de simplesmente adequá-lo às formalidades legais ou ao 

entendimento dominante e hegemônico;  

e) habilidade de entender o mundo, promovendo uma consciência dinâmica 

do que o cerca; 

f) habilidade de entender o outro; 

g) habilidade de entender a si mesmo; 

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

nos textos e contextos, tornando-se capaz de recriar, construir 

imaginários, além de interpretar e redigir; 

i) habilidade de entendimento e releitura das normas; 

j) habilidade de entender, interferir e resolver conflitos; 

k) habilidade de deslocar o olhar; 

l) habilidade de disciplinar-se; 

m) habilidade de formar repertório; 

n) habilidade de captar o novo; 

o) habilidade de legislar; 

p) habilidade de negociar; 

q) habilidade de arbitrar; 

r) habilidade de pesquisar; 
s) habilidade de fundamentar e argumentar; 
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t) habilidade de jogar; 

u) habilidade de operar com as técnicas jurídicas tradicionais; 

v) habilidade de trabalhar com as tecnologias; 

w) habilidade de compreender novos problemas; 

x) habilidade de trabalhar com outras línguas; 

y) habilidade de agir e pensar multidisciplinarmente; [...] 

Competências, portanto, envolvem esquemas de percepção, 

pensamento, avaliação, decisão e ação. João Virgílio Tagliani adverte 

ainda que não se pode esquecer de se formar também na habilidade 

para resistir, para opor-se, para transformar e não apenas para adaptar-

se. No entanto, mais do que habilidades e competências, é preciso ter 

atitudes. 

 

Portanto, resta evidente a valorização da formação crítica e humanística que o 

egresso do Curso de Direito deve ter para que possa exercer a sua profissão com a atenção 

voltada para a realidade social. 

Composta por treze artigos, a Resolução n. 9/2004 cuidou de traçar as novas 

diretrizes curriculares a serem implantadas nos cursos de graduação em Direito, passando eles 

a trabalharem três eixos de formação: eixo de formação fundamental; eixo de formação 

profissional e eixo de formação prática. 

Acerca da nova e atual configuração curricular imposta pela Resolução n. 9/2004, 

mais precisamente por meio de seu artigo 5°, Linhares (2010, p. 354 e 355) analisa que: 

―Os conteúdos dos componentes curriculares exigíveis, de maneira obrigatória, atualmente 

em qualquer currículo pleno do curso de Direito, são constituídos por três eixos de 

formação‖. 
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Quadro 5 – Síntese da configuração estrutural das Diretrizes Curriculares na resolução 9/2004 

do CNE/CES  

 

Resolução CNE/CES 

n° 9/2004: Conteúdos e 

atividades 

expressamente 

obrigatórios 

1 – Eixo de Formação Fundamental  Antropologia 

 Ciência Política 

 Economia 

 Ética 

 Filosofia 

 História 

 Sociologia 

 Psicologia 

 2 – Eixo de Formação Profissional  Direito 

Constitucional 

 Direito 

Administrativo 

 Direito Tributário 

 Direito Penal 

 Direito Civil 

 Direito Empresarial 

 Direito do Trabalho 

 Direito Internacional 

 Direito Processual 

 3 – Eixo de Formação Prática  Estágio 

Supervisionado 

 Trabalho de Cursos 

 Atividades 

Complementares  

Resolução CNE/CES 

n° 9/2004: Conteúdos e 

atividades 

indiretamente 

obrigatórias 

Decorrentes do perfil definido para o egresso e 

da necessidade de trabalhar competências e 

habilidades 

 Técnicas de redação 

jurídica 

 Hermenêutica 

jurídica 

 Teoria da 

argumentação 

 Tecnologias 

 Metodologia à 

pesquisa do Direito 

 Teoria do Direito 

 Teoria do Processo 

 Estudos de casos 

 

Outros conteúdos e 

atividades obrigatórios 

  

 Constituição Federal Brasileira de 1988 (art. 5°) Os conteúdos e atividades 

necessários ao pleno 

desenvolvimento da pessoa 

humana e seu preparo para a 

cidadania 

Continua.... 
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Continuação do Quadro 5 

Conteúdos 

propostos nessa 

tese a serem 

incluídos na 

configuração das 

Diretrizes 

Curriculares 

Constituição Federal (art. 225, § 1°, inc. 6°) da Lei n° 

9.795/1999 e do Decreto n° 4.281/2002 (Educação 

Ambiental) 

 Educação Ambiental 

 Temas e Práticas 

Integradas: 

Interdisplinares e 

Transdicisplinares 

 Educação a Distância 

 Educação para 3ª 

Idade 

 Novos Direitos: 

Difusos e Coletivos: 

Estatuto da Criança e 

do Adolescente, 

Direito do 

Consumidor 

 Lei n° 9.394/1996 (LDB, art. 43, inc. III), Lei n° 

10.172/2001 (PNE) e Resolução CNE/CES n° 9/2004 

(art. 2°) 

Pesquisa e Extensão 

 Lei n° 10.861/2004 — (SINAES) art. 5°, § 5° ENADE 

Fonte: LINHARES, 2010, p. 329.  

 

Quanto ao Estágio Supervisionado, o artigo 7° da resolução sub examen, reafirma a 

obrigatoriedade do mesmo, por ser indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais 

inerentes ao perfil do discente, mas, por outro lado, não estabelece a sua carga horária. Assim, veja-se: 

 

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. 
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Como visto, pela leitura do mencionado dispositivo, o estágio deverá ser realizado na 

própria instituição, por meio de seu NPJ que deverá ser estruturado e operacionalizado 

conforme regulamentação própria, aprovada pelo conselho competente. Destaca-se a 

possibilidade de, 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, mas, cabendo sempre à Coordenação de Estágio das 

instituições de ensino superior, a supervisão das atividades, inclusive a elaboração de 

relatórios que deverão ser encaminhados para a avaliação pertinente. 

Relativamente às atividades complementares, a Resolução n. 9/2004 em análise, 

adverte que as mesmas não se confundem com as atividades do Estágio Supervisionado 

(artigo 8°, parágrafo único).O artigo 10 da resolução confirma a obrigatoriedade do Trabalho 

Final do Curso, entretanto, substitui a nomenclatura trazida pela Portaria n° 1.886/94 de TCC 

– Trabalho de Conclusão de Curso para, simplesmente, TC – Trabalho de Curso. No tocante à 

carga horária do próprio curso de Direito, registra-se que o artigo 11 da resolução prevê que A 

duração e carga horária dos cursos de graduação serão estabelecidas em Resolução da 

Câmara de Educação Superior. Dessa feita, a Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, em 18 de junho de 2007, editou a Resolução n. 2, estabelecendo-se a 

carga horária mínima para os Cursos de Direito em 3.700 horas. Quanto aos estágios e 

atividades complementares dos mesmos, por meio de seu artigo 1º, parágrafo único, restou 

definido que não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. Por 

fim, a Resolução n. 9/2004, no que se refere ao prazo para seu cumprimento, em seu artigo 12 

dispôs que 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, o que, in casu, deu-se em 1° de outubro 

de 2004. 

Inegavelmente que a Resolução n. 9/2004, por meio das novas Diretrizes 

Curriculares deram às instituições de ensino superior, maior flexibilidade curricular, 

conferindo mais autonomia às IES para elaborarem os seus projetos pedagógicos. 

 

1.7 O EAD no Curso de Direito e o papel da OAB no tocante aos Cursos Jurídicos  

 

O Ensino a Distância é uma modalidade educacional que vem sofrendo sensível 

crescimento nas duas últimas décadas no Brasil. Vale ressaltar que a LDB/96, em seu artigo 
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80, trouxe a previsão das instituições de ensino interessadas oferecerem cursos superiores 

nesta modalidade, entretanto, para tal, deverão estar credenciadas junto à União. 

Sobre esta modalidade de ensino, Bittar (2006, p.117) entende que: 

A criação da EAD não é tão recente quanto se possa imaginar, uma vez que 

sua presença já é uma realidade normativa desde a edição da LDB. De fato, a 

previsão de cursos presenciais, semipresenciais e a distância permite às 

instituições de ensino a exploração de vertentes virtuais de ensino. No 

entanto, na área do Direito, dever-se-ão, nos espaços universitários, adaptar 

as regras didáticas e ampliar os horizontes pedagógicos dos professores, para 

que saibam recepcionar e conviver com essa realidade. 

 

O Ministério da Educação, por meio de seu sítio eletrônico apresenta a seguinte 

definição sobre o tema: 

 
A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 

estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 

19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da 

Lei 9.394/96 (LDB). (MEC, 2015, on-line).  

 

Para regular, supervisionar e avaliar as instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação foi editado o Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006. É oportuno 

informar que o artigo 28, § 2º, do referido decreto estabeleceu que: 

 
A criação de cursos de graduação em direito e em medicina, odontologia e 

psicologia, inclusive em universidades e centros universitários, deverá ser 

submetida, respectivamente, à manifestação do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de Saúde. (BRASIL, 2006). 

 

Posteriormente, por força do Decreto n. 5.840, de 13 de julho de 2006, a redação do 

artigo 28, § 2º, foi alterada para fazer constar em sua parte final que para a criação de tais 

cursos deverá ser submetida à manifestação dos conselhos das referidas entidades de classe, 

previamente à autorização pelo Ministério da Educação. 

Apesar do Decreto n. 5.773/06 abordar o assunto sobre a participação da OAB 

quando da criação, reconhecimento ou credenciamento de um curso de direito por uma 

instituição de ensino superior, a Lei n. 8.906/94, em seu artigo 54, inciso XV, já previa como 

atribuição do Conselho Federal da entidade a de colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos 

jurídicos, e opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para 

criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. 
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Note-se, então, que no caso dos cursos de Direito é necessária a participação 

opinativa da OAB para criação de um curso de graduação, seja qual for a modalidade, 

presencial ou à distância. 

Em 12 de dezembro de 2007, o MEC editou a Portaria Normativa n. 40, que além de 

instituir ―o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações 

relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação,‖ 

disciplinou de forma mais complexa a questão envolvendo o EAD, inclusive no tocante ao 

oferecimento desta modalidade por parte das IES no país. Fato curioso é que mais tarde, por ter sido 

publicada com incorreção no original, a mesma portaria normativa foi republicada no dia 29 de 

dezembro de 2010, mantendo-se inclusive o n. 40, alterando-se apenas a ementa para constar que 

 
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 

informações relativas aos processos de regulação da educação superior no 

sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos 

Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de 

avaliadores (BASIS) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) e dá outras disposições. (BRASIL, 2007). 

 

Ressalta-se que em ambas as portarias manteve-se a necessidade de abertura de vista 

ao Conselho Federal da OAB, para manifestar acerca dos pedidos de autorização e 

reconhecimento de cursos de Direito, seja na modalidade presencial, seja na modalidade à 

distância. 

O artigo 29 da Portaria Normativa n. 40 dispôs que: 

 
Art. 29. Os pedidos de autorização de cursos de Direito, Medicina, 

Odontologia e Psicologia sujeitam-se à tramitação prevista no art. 28, §§ 2º e 

3º do Decreto nº 5.773, de 2006, com a redação dada pelo Decreto nº 5.840, 

de 2006. § 1º Nos pedidos de autorização e reconhecimento de curso de 

graduação em Direito, será aberta vista para manifestação do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo prazo de 60 dias, 

prorrogável por igual período, a requerimento da OAB.§ 2º Nos pedidos de 

autorização de cursos de graduação em Medicina, Odontologia e Psicologia, 

será aberta vista para manifestação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

pelo prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, a requerimento do 

CNS. § 3º Nos pedidos de reconhecimento de curso correspondente a 

profissão regulamentada, será aberta vista para que o respectivo órgão de 

regulamentação profissional, de âmbito nacional, querendo, ofereça 

subsídios à decisão da Secretaria, no prazo de 60 dias, nos termos do art. 37 

do Decreto nº 5.773, de 2006. § 4º Nos pedidos de reconhecimento dos 

cursos de licenciatura e normal superior, o Conselho Técnico Científico da 

Educação Básica, da CAPES, poderá se manifestar, aplicando-se, no que 

couber, as disposições procedimentais que regem a manifestação dos 

conselhos de regulamentação profissional. § 5º O Processo nº MEC tramitará 

de forma independente e simultânea à análise pelos entes referidos nos §§ 1º 
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a 3º, conforme o caso, cuja manifestação subsidiará a apreciação de mérito 

da Secretaria, por ocasião da impugnação ao parecer da Comissão de 

Avaliação do INEP. § 6º Caso a manifestação da OAB ou CNS, referida nos 

§§ 1º ou 2º, observado o limite fixado no Decreto nº 5.773, de 2006, 

extrapole o prazo de impugnação da Secretaria, este último ficará sobrestado 

até o fim do prazo dos órgãos referidos e por mais dez dias, a fim de que a 

Secretaria competente possa considerar as informações e elementos por eles 

referidos. § 7º Nos pedidos de autorização de curso de Direito sem parecer 

favorável da OAB ou de Medicina, Odontologia e Psicologia sem parecer 

favorável do CNS, quando o conceito da avaliação do INEP for satisfatório, 

a SESu impugnará, de ofício, à CTAA. (BRASIL, 2007; Grifo nosso). 

 

Quanto ao ensino do Direito à distância, o artigo 53 da portaria sub examen 

estabeleceu que: 

 
Art. 53. A oferta de cursos superiores na modalidade a distância, por 

instituições devidamente credenciadas para a modalidade, sujeita-se a pedido 

de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, dispensada a 

autorização para instituições que gozem de autonomia, exceto para os cursos 

de Direito, Medicina, Odontologia e Psicologia, na forma da legislação. § 1º 

Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos superiores na modalidade a distância de instituições integrantes do 

sistema federal devem tramitar perante os órgãos próprios do Ministério da 

Educação. § 2º A existência de cursos superiores reconhecidos na modalidade 

presencial, ainda que análogos aos cursos superiores a distância ofertados pela 

IES, não exclui a necessidade de processos distintos de reconhecimento de 

cada um desses cursos pelos sistemas de ensino competentes.§ 3º Os cursos na 

modalidade a distância devem ser considerados de maneira independente dos 

cursos presenciais para fins dos processos de regulação, avaliação e 

supervisão. § 4º Os cursos na modalidade a distância ofertados pelas 

instituições dos sistemas federal e estaduais devem estar previstos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional apresentado pela instituição por ocasião do 

credenciamento. (BRASIL, 2007). 

 

E quanto ao pedido de autorização de curso na modalidade à distância, o artigo 54 da 

mesma portaria, disciplinou os requisitos a serem atendidos pela instituição de ensino interessada: 

 
Art. 54. O pedido de autorização de curso na modalidade a distância deverá 

cumprir os requisitos pertinentes aos demais cursos superiores, informando 

projeto pedagógico, professores comprometidos, tutores de EAD e outros 

dados relevantes para o ato autorizativo, em formulário eletrônico do sistema 

e-MEC. Parágrafo único. No processo de reconhecimento de cursos na 

modalidade a distância realizada em diversos polos de apoio presencial, as 

avaliações in loco poderão ocorrer por amostragem, observado o 

procedimento do art. 55, § 2º. (BRASIL, 2007). 

 

Atenta à questão do EAD e também à sua qualidade, Álvaro Melo Filho (2014, on-

line) faz duras críticas e adverte que:  
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Nesse passo, cabe alertar que não podemos cometer o auto-engano de entregar 

o ensino jurídico de graduação à tecnologia e à educação à distância, porque 

implica em dar um processamento industrial à educação jurídica. Com efeito, 

tal estratégia transforma os alunos em produtos acabados, a partir de matrizes 

de forma e conteúdo pré-estabelecidas, esquecendo-se que as concepções e 

valores jurídicos são plasmados na vivência presencial e correm o risco de 

serem deformados na realidade virtual. 

 

Nota-se que o MEC, por meio da Portaria Normativa n. 20, de 19 de dezembro de 

2014, revogou o § 7º do artigo 29 da Portaria Normativa n. 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010. Essa nova portaria normativa estabeleceu os 

procedimentos e o padrão decisório para os pedidos de autorização dos cursos de graduação 

em direito ofertados por Instituições de Educação Superior – IES integrantes do Sistema 

Federal de Ensino, em trâmite no Ministério da Educação até a publicação desta Portaria 

Normativa. Nesse sentido, veja-se o seu artigo 1º: 

 
Art. 1º Os pedidos de autorização de cursos de graduação em direito, inclusive 

em universidades e centros universitários, em trâmite no Ministério da Educação 

- MEC até a publicação desta Portaria normativa, devem ser analisados pela 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior — SERES segundo 

os procedimentos e o padrão decisório adiante estabelecidos, sem prejuízo das 

disposições do Decreto nº 5.773, de 2006, e da Portaria normativa MEC nº 40, 

de 2007, republicada em 2010. (BRASIL, 2014). 

 

Pois bem, a Portaria Normativa n. 20, continuou prevendo em seu bojo a intervenção 

do Conselho Federal da OAB que, por meio de parecer, poderá manifestar sobre a autorização 

de cursos de Direito (artigo 5º).Aqui, merece destacar um ponto polêmico trazido pela 

portaria normativa em análise. O seu artigo 9º dispôs que no caso de parecer desfavorável do 

Conselho Federal da OAB, com manifestação que envolva questões de fato, a SERES poderá 

abrir diligência, em sede de parecer final, para a IES se manifestar, pelo prazo de trinta dias. 

Numa primeira leitura acredita-se que a OAB então passou a ter a condição de emitir o 

denominado Parecer Vinculativo. Em poucas palavras, seria o que a entidade há anos vinha 

pleiteando junto ao MEC, pois ela passaria a ter o poder de veto no caso de pedidos de 

abertura de novas faculdades de Direito. Nessa linha de raciocínio, caso a OAB emita parecer 

contrário à abertura de um determinado curso de Direito, o MEC não pode autorizar o seu 

funcionamento. Essa modificação chegou a ser comemorada pelo presidente da OAB, Marcus 

Vinícius Furtado Coêlho (2014, on-line) que disse:  

 
O balcão dos cursos de Direito está fechado. O trabalho conjunto entre OAB 

e MEC permitirá um avanço no ensino de direito no Brasil, com foco na 

qualidade, na infraestrutura e no futuro dos graduandos. A defesa dos 

direitos dos cidadãos deve ser feita por profissionais qualificados, formados 

em cursos com qualidade comprovada. 
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Em que pese o entendimento do ilustre presidente da OAB, vislumbra-se um atalho na 

referida norma, o que nos leva a crer que o parecer da entidade não possui caráter vinculativo. 

Ao fazermos uma leitura atenta e crítica acerca do que dispõe o artigo 9º da portaria sub 

examen, verificamos a possibilidade da Instituição de Ensino Superior recorrer à SERES – 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, na hipótese de parecer contrário da 

OAB, e aquela secretaria por sua vez, poderá decidir a questão em parecer final, ou seja, sem a 

necessidade de nova consulta à entidade de classe. Registra-se que, nesse caso, a OAB não irá 

participar do recurso interposto pela instituição interessada em criar o curso de Direito. 

Portanto, embora a OAB tenha feito um trabalho junto ao MEC durante vários anos no sentido 

de controlar a abertura de novos cursos de Direito e conter a expansão dos mesmos no país, o 

que se viu na nova portaria é que o parecer vinculativo da autarquia federal é de cunho limitado. 

Ao contrário do que muitos entendem, tem-se que, atualmente, a OAB, por meio do 

Conselho Federal, pode apenas opinar de modo favorável ou contrário à abertura de novos 

Cursos de Direito, independente da modalidade a ser ofertada, entretanto, a sua manifestação 

não possui poder soberano de veto. 

Durante a elaboração do presente trabalho, o pesquisador pôde constar a existência 

de apenas um único curso de Direito ainda oferecido na modalidade à distância no Brasil. 

Trata-se de um curso ofertado pela UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina, mas 

em fase de extinção, pois a partir do ano de 2014 não haverá novos ingressos no curso de 

Direito na modalidade à distância naquela instituição.
5
Assim, pode-se dizer que isto seja 

reflexo dos pareceres contrários emitidos pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho 

Federal da OAB,
6
 já que o MEC em 2013 acabou por suspender esta modalidade de ensino 

para os cursos de Direito no país. 

                                                           
5
Consulta realizada junto aos sítios eletrônicos do MEC e da UNISUL. 

6
 ―Parecer da OAB contra graduação à distância leva à rescisão de curso. Brasília, 22/01/2010 - Com base no 

parecer do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), veementemente contrário à criação e 

funcionamento de cursos de graduação em Direito ministrados à distância, o Conselho da Magistratura de 

Santa Catarina decidiu, por unanimidade, rescindir o termo de cooperação firmado entre a Universidade do Sul 

de Santa Catarina (UNISUL) e o Tribunal de Justiça do Estado. O termo de cooperação previa a oferta de 

graduação em Direito à distância. A decisão foi tomada no âmbito do Processo Administrativo nº 2009.900068-

1 no qual consta o parecer da Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, contendo a manifestação 

contrária à criação do curso de graduação na modalidade à distância. Já em fevereiro de 2008, o Conselho 

Federal da OAB encaminhou ofício ao ministro da Educação, Fernando Haddad, requerimento no sentido de 

que fossem sustadas as autorizações para o funcionamento de novos cursos à distância na área jurídica. A 

decisão foi tomada em sessão plenária, exatamente quando o Pleno da OAB examinou pedido de autorização 

para funcionamento de curso jurídico nessa modalidade feito pela Unisul. Na avaliação do presidente nacional 

da OAB, Cezar Britto, é inconveniente a adoção de ensino à distância para a graduação em um momento em 

que o ensino jurídico no País atravessa uma crise e só agora começa a se recuperar dos reflexos da proliferação 

indiscriminada de cursos, da flexibilidade dos critérios para a concessão de autorizações de funcionamento de 

cursos e do número exagerado de vagas oferecidas por instituições particulares de baixa qualidade‖ (OAB, 

2010, on-line). 
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Pode-se concluir que embora o EAD seja uma modalidade educacional em franca 

expansão no país, a sua utilização nos Cursos de Direito esbarra numa forte resistência da 

OAB, o que acaba por dificultar a sua implantação por parte das Instituições de Ensino 

Superior.  

Em termos conclusivos a esse capítulo, foi vista a origem e a trajetória dos Cursos 

Jurídicos no Brasil. Inicialmente, tratou-se dos bastidores que antecederam a criação e a 

implantação dos primeiros cursos jurídicos no país recém- independente. Posteriormente, foi 

feito um estudo detalhado das grades curriculares destes cursos durante os períodos Imperial e 

Republicano até os dias de hoje.  

Em suma, pode-se dizer que esta minuciosa análise teve como fim precípuo 

compreender a atual configuração dos Cursos de Direito no país, com ênfase ao ensino prático 

desenvolvido em um NPJ e sua importância para o profissional da advocacia, conforme 

restará demonstrado no Capítulo II. 

Note-se que o ensino prático sempre esteve presente nas disciplinas que compunham 

as grades curriculares, ora com a nomenclatura Prática do Direito, ora com Prática Forense, 

ou ainda, com a denominação Prática do Processo (vide quadros de números 1, 2, 3 e 4). Por 

outro lado, um registro deve ser feito, qual seja, os seus conteúdos eram ministrados dentro 

das salas de aula convencionais. Dessa forma, não havia qualquer previsão legal acerca dos 

estágios supervisionados oferecidos pelas IES, ou seja, não havia Núcleos de Prática Jurídica. 

Portanto, para aqueles bacharéis que pretendiam conhecer os aspectos práticos necessários ao 

exercício da advocacia, se viam obrigados a realizar estágios em escritórios de advocacia. 

No capítulo a seguir será feita uma abordagem a fim de demonstrar que foi somente a 

partir do ano de 1972, que os Cursos de Direito no Brasil passaram a ter novas características, 

e que o ensino prático ganhou espaço, principalmente porque surgiram os estágios 

supervisionados. 
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II 

O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DO ADVOGADO E O PAPEL DO NÚCLEO  

DE PRÁTICA JURÍDICA 
 

 

 

 

niciamos o presente capítulo esclarecendo que embora houvesse referência quanto ao 

ensino prático nas grades curriculares desde o século XIX, até o ano de 1972, não havia 

no Brasil, qualquer previsão legal acerca de estágio supervisionado oferecido pelas 

Instituições de Ensino Superior, ou seja, não havia Núcleos de Prática Jurídica. Em poucas 

palavras, isso significa dizer que, aqueles bacharéis que pretendiam conhecer os aspectos 

práticos necessários ao exercício da advocacia, se viam obrigados a realizarem estágios em 

escritórios de advocacia.
7
 

 

2.1 As atividades práticas nos Cursos de Direito 

 

Em 25 de fevereiro de 1972, foi promulgada a Resolução n. 3, pelo Presidente do 

Conselho Federal de Educação, passando os cursos jurídicos no Brasil terem novas 

características. A referida resolução teve por fim promover a inserção de um novo 

currículo mínimo para os cursos jurídicos no país. Dentre outros focos, a resolução recém-

criada buscou aproximar os estudantes da realidade social e, também, a flexibilização dos 

currículos para adequarem às necessidades regionais. Contudo, a mencionada resolução 

também não apontou resultados satisfatórios, além do que, pouco alterou a estrutura 

vigente. 

Nesse sentido, pode-se dizer que currículo é o documento que contém determinado 

conjunto de matérias e conteúdos a serem ministrados em um curso, seja ele de formação 

profissional ou não. Portanto, serve com plano de orientação para quem recebe e quem 

transmite as informações e conhecimentos durante o processo ensino-aprendizagem. 

Segundo José Gimeno Sacristán (2013, p. 17),  

O conceito de currículo, desde o seu uso inicial, representa a 

expressão e a proposta da organização dos segmentos e fragmentos 

                                                           
7
Como não existia até então, estágio supervisionado por meio dos Núcleos de Prática Jurídica, o discente que 

pretendesse exercer a advocacia após a obtenção do título de bacharel em Direito, deveria fazer estágio em 

escritório de advocacia com o propósito de aprender a prática da profissão e, consequentemente, ter condições 

de ingressar no mercado de trabalho. 

I 
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dos conteúdos que o compõem; é uma espécie de ordenação ou 

partitura que articula os episódios isolados das ações, sem a qual 

esses ficariam desordenados, isolados entre si ou simplesmente 

justapostos, provocando uma aprendizagem fragmentada. O 

currículo desempenha uma função dupla — organizadora e ao 

mesmo tempo unificadora — do ensinar e do apreender, por um lado, 

e por outro, cria um paradoxo, devido ao fato de que nele se 

reforçam as fronteiras (e muralhas) que delimitam seus 

componentes, como, por exemplo, a separação entre as matérias e as 

disciplinas que o compõem. 

 

Vale dizer que o termo currículo aparece pela primeira vez em 1633, na 

Universidade de Glasgow, levado pelos intelectuais suíços. A ideia inicial era a de seleção 

de conteúdos e sua hierarquização no processo de ensino e aprendizagem escolar. Desde o 

princípio, assim, o termo currículo esteve ligado ao papel de ordenação, organização dos 

conhecimentos, métodos, fins mercadológicos e temporalização do ensino e da 

aprendizagem. Hoje, entende-se por currículo não só o conjunto das disciplinas, ordenadas e 

hierarquizadas, mas também as mediações de ensino o corpo docente, discente, instalações 

físicas, calendários e avaliações, expressam no projeto pedagógico da escola. 

Sacristán ainda esclarece que: 

 
A importância fundamental do currículo para a escolaridade reside no fato 

de que ele é a expressão do projeto cultural e educacional que as 

instituições de educação dizem que irão desenvolver com os alunos (e para 

eles) aquilo que consideram adequado. (p. 23–4). 

 

Como dito, até 1972 os currículos dos cursos de Direito no país não faziam 

qualquer previsão acerca de atividades práticas a serem realizadas por meio de estágio 

supervisionado. 

A título de curiosidade, destaca-se que: 

 

[...] desde 1827, quando do surgimento dos primeiros cursos jurídicos no 

Brasil, a grade curricular fazia-se menção ao desenvolvimento de trabalhos 

que tinha por escopo a materialização de noções teóricas, e que podem ser 

considerados como formas embrionárias de prática jurídica. (BOYADJIAN, 

2004, p. 43). 

 

Ao fazermos a leitura do currículo aprovado em 1827, verificamos que ele desprezou, 

não propriamente a Prática Forense, mas o ensino do Direito Processual, já que este era restrito 

aos ensinamentos de natureza teórica e dentro da sala de aula convencional, os quais consistiam 

em mera transmissão do conhecimento do docente acerca do exercício da profissão. 
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Um dos principais legados deixados pela Resolução n. 3/72 foi a de tornar a Prática 

Forense, sob a forma de estágio supervisionado como disciplina curricular obrigatória. De 

outra banda, e de forma muito curiosa, não estabeleceu a sua carga horária mínima. A citada 

resolução apenas estabeleceu que o curso de Direito seria ministrado com no mínimo de 2.700 

horas de atividades. 

Merece destacar também outras normas que surgiram nesse período que foram a Lei 

n. 5.842/72 e a Resolução n. 15/73 do CFE. Importante ressaltar que, conforme ensina Bastos 

(2000, p. 305-6): 

 
Entre 1968 e 1970, emergiram as primeiras e graves questões envolvendo a 

única via de acesso aos quadros da advocacia – o Exame de Ordem, o que 

provocou a promulgação da Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de 1972, quase 

concomitante com a Resolução do CFE sobre Currículo Jurídico (nº 3/1972) 

e o Parecer nº 172/1972. A partir desta data, foi criado um sistema 

alternativo ao exame de ordem – o Estágio Forense e de Organização 

Judiciária, oferecido pelas faculdades de Direito, mas sob a supervisão da 

OAB, com carga horária mínima de 300 horas. Este estágio forense, de carga 

horária especial, não deve, na forma da organização curricular brasileira, ser 

confundido com a disciplina Prática Forense, introduzida com a Resolução 

CFE nº 3 de 1972; ele tinha autonomia, modelagem própria e era alternativo 

ao exame de ordem e não era acadêmico ou formativo. O papel dos estágios 

na formação dos estudantes de Direito, essencialmente o ensino prático 

rotinizado como prática de ensino, deve ser um dos aspectos centrais dos 

estudos sobre o exercício profissional da advocacia, principalmente se 

considerarmos a importância social do advogado na implementação judicial 

dos conflitos da sociedade civil, assim como do Poder Judiciário como 

agente da transformação e desenvolvimento. 

 

Atenta à questão envolvendo o estágio, a OAB editou os primeiros provimentos 

sobre o tema, sendo eles os de números 33, 34, 35, 38, 39 e 40. Dentre os assuntos regulados 

pelos mencionados provimentos estava inclusive a frequência obrigatória. 

Com o surgimento do Provimento n. 40, de 24 de julho de 1973, do Conselho 

Federal da OAB, o Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária passou a ser 

denominado simplesmente de Estágio, reforçando a nomenclatura dada pelo artigo 1º da Lei 

n. 5.842/72. Estabeleceu-se também que o Estágio seria desenvolvido nos dois últimos anos 

letivos do curso, sem prejuízo do mínimo de duração de 2.700 horas de atividades fixado pelo 

Parecer n. 162/72 deste Conselho, e que teria pelo menos 300 horas de atividades. 

Consoante à previsão dada pela Lei n. 5.842/72 e pela Resolução n. 15 de 02 de 

março de 1973, para ingresso nos quadros da OAB, foi criado um modo alternativo, 

facultativo, oferecido pelas faculdades de Direito e sob a supervisão da OAB. O artigo 4º do 

Provimento de n. 40/73, dispôs que: 
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Serão admitidos à inscrição no quadro dos Advogados do Brasil todos os 

bacharéis em Direito diplomados por Faculdades oficiais ou reconhecidas, 

que, além dos demais pressupostos exigidos pelo art. 48 do Estatuto, 

apresentem documento de comprovação de aproveitamento no Estágio 

Profissional, feito, opcionalmente, sob qualquer dos seguintes regimes: a) 

Estágio Profissional da Advocacia, ministrado diretamente pela OAB ou em 

convênios com as Faculdades mantidas ou fiscalizadas pela União (arts. 48, 

III, e 50, III, parágrafo único, do Estatuto); b) Estágio Profissional da 

Advocacia, ministrado em escritórios, serviços de assistência judiciária, 

departamentos jurídicos oficiais ou de empresas idôneas e em procuradorias 

governamentais ou defensorias públicas (artigos 48, III, e 50, IV, parágrafo 

único, do Estatuto); c) Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária, 

porventura instalado nas Faculdades de Direito mantidas ou fiscalizadas pela 

União, a partir do ano letivo de 1973, em qualquer das duas espécies 

referidas no artigo 2º supra (Resolução do CFE, nº 15/73, de 2 de março de 

1973, artigo 1º, I, e artigo 2º, I e III). (OAB, 1973). 

 

Bastos (2000, p. 309) define que: 

 
Como se vê, o problema do estágio para estudantes de Direito, além de não 

ser recente, também afetou os bacharéis que concluíram o curso nos anos 

posteriores a 1973, e, como mostramos, entre estes há uma nítida tendência 

para admitir que os estágios profissionais são positivos. Isto não impede as 

correlações que comumente se fazem entre a desqualificação dos ―exames de 

ordem‖ pelos estágios profissionais. 

 

Com o advento de diversas normas legais, Boyadjian (2004, p. 45) nos explica que: 

 

Não devemos confundir Prática Forense com o Estágio Supervisionado pela 

OAB, criado pela Lei 5.842/72 e pela Resolução 15/73 do CFE, como uma 

forma alternativa para aprovação no Exame de Ordem. Acerca do tema, 

Rodrigues ensina que, Na prática, o sistema não deu certo, principalmente 

devido à má interpretação do conjunto normativo, que levou a duas 

anomalias: (a) o entendimento de que haveria um único estágio, de caráter 

optativo, que propiciaria a dispensa do exame de ordem; ou (b) o 

entendimento de que haveria um único estágio, de caráter obrigatório, que 

propiciaria a dispensa do exame de ordem. (Grifo nosso). 

 

Em que pese a Resolução n. 3/72 do Conselho Federal de Educação dispor que o 

estágio supervisionado seria obrigatório, grande parte das instituições de ensino não a 

respeitaram. Em suma, a disciplina Prática Forense foi na maioria dos cursos de Direito do 

país, confundida com aulas expositivas diferentemente do que deveria ocorrer em um estágio 

supervisionado. Este consiste num grande conjunto de atividades práticas, simuladas e reais, 

com o objetivo de preparar o discente para a vida profissional.  

Observa-se que os currículos anteriores fizeram menção apenas à Prática Forense. 

Entretanto, a referida resolução, em seu artigo primeiro, parágrafo único, letra ―a‖, se referiu à 
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Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado. Importante consignar que entre os 

anos de 1973 a 1994, os cursos jurídicos no Brasil tiveram como diretrizes de funcionamento 

a Resolução n. 3/72 do Conselho Federal de Educação. 

Assim, até o ano de 1994 existiram duas modalidades de estágios nos cursos de 

Direito no Brasil. A primeira, disciplina do currículo mínimo, chamada de Prática Forense, 

sob a forma de estágio supervisionado, cuja previsão advinha da Resolução n. 3/72 do CFE, 

de cunho obrigatório. E a segunda, definida como Estágio de Prática Forense e Organização 

Judiciária, prevista pela Lei n. 5.842/72 e pela Resolução n. 15 de 02 de março de 1973, do 

Conselho Federal de Educação, de caráter facultativo, pois permitia ao aluno que a cursasse e 

que fosse aprovado, a inscrição nos quadros da OAB, independentemente da realização e 

aprovação no exame de ordem. 

Na prática o que se viu foi a burla dos citados dispositivos legais, levando-se a 

entendimentos de que haveria um único estágio, facultativo, ou um único estágio, obrigatório, 

e que ambos poderiam propiciar a dispensa do exame da OAB. 

Boyadjian (2004, p.45-6) elucida a polêmica da seguinte maneira: 

 
Na realidade, o estágio supervisionado era obrigatório e em nada se 

confundia com o Exame de Ordem. Contudo, havia a possibilidade de o 

aluno realizar estágio através de disciplina optativa e necessariamente 

extracurricular. Dessa forma, cumprindo esta disciplina, com carga horária 

mínima de 300 horas, a inscrição na Ordem dispensava o exame. 

 

Diante dessa dicotomia, no ano de 1980, foi formada pelo MEC uma comissão 

composta por especialistas que elaborou e propôs a criação dos denominados Laboratórios 

Jurídicos. Ditos laboratórios teriam carga 600 horas-atividade, integralizáveis no período de 

dois anos e substituiriam os estágios curriculares supervisionados e extracurriculares, e 

possibilitaria a dispensa do exame de ordem. Por outro lado, tal proposta perdeu força e não 

chegou a ser implantada. 

Já no ano de 1991, foi produzido pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB, um 

estudo denominado de ―Uma Cartografia dos Problemas‖, contendo diversas sugestões, mas 

precipuamente sobre a estrutura curricular dos cursos de Direito no Brasil. Posteriormente, em 

1993, o MEC nomeou uma nova comissão de especialistas em ensino jurídico. Essa comissão 

tinha por finalidade apresentar propostas concretas capazes de solucionar a crise do ensino 

jurídico no país. Dentre as principais preocupações dessa comissão estavam a elevação da 

qualidade; a avaliação interna e externa e a reforma dos currículos.  
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Desse modo, em 1993, no que tange à estrutura curricular, a mencionada comissão 

cuidou de elaborar um anteprojeto, o qual, em novembro de 1994, foi encaminhado ao 

Conselho Federal de Educação. É oportuno esclarecer que o Conselho Federal de Educação 

foi extinto pelo então Ministro da Educação Murilo Hingel e que este acabou por aprovar o 

anteprojeto por meio da Portaria de n. 1.886, de 30 de dezembro de 1994, portaria esta que 

trouxe uma nova formatação aos currículos dos cursos de Direito no Brasil. 

Como visto, de 1962 a 1993, o ensino em nosso país passou por mudanças 

significativas. A primeira LDB do Brasil sancionada em 1961, cuja vigência perdurou até 

1996, representou um grande avanço para o sistema de ensino nacional. Soma-se a isso a 

Reforma Universitária de 1968 que trouxe um novo modelo de ensino superior, permitindo a 

modernização e expansão das instituições educacionais públicas, principalmente das 

universidades federais, além de possibilitar a penetração cada vez maior do setor privado, 

tanto na graduação, quanto na pós-graduação.  

No que se refere ao ensino jurídico, em especial no tocante ao ensino prático, 

constata-se que diversas normas legais foram editadas no período em comento, mas, 

principalmente, no início dos anos 70 e que, indubitavelmente, tais dispositivos legais foram, 

na prática, mal interpretados levando-se a entendimentos de que haveria um único estágio, 

facultativo, ou um único estágio, obrigatório, e que ambos poderiam propiciar ao egresso a 

dispensa do exame da OAB. 

Ressalte-se, por oportuno, que somente em 30 de dezembro de 1994, com o advento 

da Portaria do MEC de n. 1.886, é que a questão restou resolvida, quando então os alunos do 

Curso de Direito de todo o país, ao atingirem o penúltimo ano da graduação, passaram a 

frequentar obrigatoriamente o estágio supervisionado. 

Por fim, pode-se concluir que, até o ano de 1994 existiram duas modalidades de 

estágios nos cursos de Direito no Brasil. A primeira, disciplina do currículo mínimo, chamada 

de Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado, cuja previsão advinha da 

Resolução n. 3/72 do CFE, de cunho obrigatório. E a segunda, definida como Estágio de 

Prática Forense e Organização Judiciária, prevista pela Lei n. 5.842/72 e pela Resolução n. 15 

de 02 de março de 1973, do CFE, de caráter facultativo, pois permitia ao aluno que a cursasse 

e que fosse aprovado, a inscrição nos quadros da OAB, independentemente da realização e 

aprovação no exame de ordem. Ademais, essa possibilidade perdurou até a promulgação da 

Lei n. 8.906/94, de 04 de julho de 1994 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 

do Brasil que, em seu artigo 8°, inciso IV, quando então, a partir daí, a OAB passou a 
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condicionar a inscrição do bacharel em seus quadros, mediante a aprovação em exame de 

ordem. 

 

2.2 O estágio como campo de treinamento e a função do NPJ 

 

Num primeiro momento, podemos definir o estágio como sendo um campo de 

treinamento do fazer, onde o aluno se aproxima da realidade e põe em prática todo o seu 

conhecimento teórico. Veja-se: 

 

Entendemos que o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o 

que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua 

tradicional redução à atividade prática instrumental. Enquanto campo de 

conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos de formação com 

o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. Nesse 

sentido, poderá se constituir em atividade de pesquisa.[...]O estágio sempre 

foi identificado como a parte prática dos cursos de formação de profissionais 

em geral, em contraposição à teoria. (GARRIDO; LIMA, 2013, p. 17). 

 

Nesse sentido, o estágio possibilita ao aluno do curso de Direito construir a sua 

identidade profissional a partir do desenvolvimento de técnicas e ações. Não é demais lembrar 

que os operadores do Direito têm que lidar com situações complexas em seu dia a dia, tendo o 

estágio papel fundamental na formação do aluno à medida que permite a reflexão e a 

ampliação do senso crítico. Sabe-se que em todas as profissões, as atividades práticas 

desenvolvidas em um estágio possuem extrema relevância, pois permitem ao futuro 

profissional conhecer um pouco dos aspectos que permeiam determinada carreira, 

aproximando-o da realidade da qual fará parte. Conforme Garrido e Lima (2013, p. 26-7), 

 
Pimenta e Gonçalves (1990), por exemplo, consideram que a finalidade do 

estágio é a de propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual 

atuará. Assim, o estágio se afasta da compreensão até então corrente de que 

tal seria a parte prática do curso. Defendem, pois, uma nova postura, uma 

redefinição do estágio que deve caminhar para a reflexão a partir da 

realidade. Esse conceito provoca, entretanto, algumas indagações: o que se 

entende por realidade? Que realidade é essa? Qual o sentido dessa 

aproximação? O aproximar-se seria uma observação minuciosa ou distante? 

A aproximação à realidade, enfim, só tem sentido quando tem conotação de 

envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 

burocratizados, carregados de fichas de observação, apresenta uma visão 

míope de aproximação da realidade. Isso, aliás, aponta para a necessidade de 

um aprofundamento conceitual do estágio e das atividades que nele se 

realizam. É preciso, afinal, que os professores orientadores de estágios 

procedam, no coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa apropriação da 

realidade para analisá-la e questioná-la criticamente à luz de teorias. Essa 

caminhada conceitual certamente será uma trilha para a proposição de novas 

experiências. [...]O estágio abre possibilidade para os professores 
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orientadores tanto proporem a mobilização de pesquisas para ampliar a 

compreensão das situações vivenciadas e observadas nas escolas, nos 

sistemas de ensino e nas demais situações, como pode provocar, a partir 

dessa vivência, a elaboração de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos 

concomitantemente ou após o período de estágio. [...]Libâneo (1998) destaca 

a importância da apropriação e produção de teorias como marco para a 

melhoria das práticas de ensino e dos seus resultados. [...]O desafio, então, é 

proceder ao intercâmbio, durante o processo formativo, do que se teoriza e 

do que se pratica em ambas. Esse movimento, enfim, pode ser melhor 

realizado em sua estrutura curricular que supõe momentos para reflexão e 

análise das práticas institucionais e das ações dos professores, à luz dos 

fundamentos teóricos das disciplinas e das experiências de seus 

profissionais. 

 

Ademais, possibilita ao aluno uma reflexão contextualizada da profissão que irá 

exercer, além de oferecer a oportunidade de aprendizagem com a prática do trabalho 

cotidiano, o que, sem sombra de dúvidas, irá contribuir sobremaneira para a sua formação 

profissional. Nesse sentido, Garrido e Lima (2013, p. 26-7) questionam: 

 
O que significa ser profissional? Que profissional se quer formar? Qual a 

contribuição da área na construção da sociedade humana, de suas relações e 

de suas estruturas de poder e de dominação? Quais os nexos com o 

conhecimento científico produzido e em produção? [...]Com frequência, 

ouve-se também o estágio deve ser teórico-prático, ou seja, que a teoria seria 

indissociável da prática. Para desenvolver essa perspectiva, é necessário 

explicitarem-se os conceitos de prática e de teoria e como compreendemos a 

superação da fragmentação entre essas a partir do conceito de práxis, o que 

aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, 

que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, 

dos alunos e da sociedade. O exercício de qualquer profissão é prático, no 

sentido de que se trata de aprender a fazer ―algo‖ ou ―ação‖. [...]O exercício 

de qualquer profissão é técnico, no sentido de que é necessária a utilização 

de técnicas para se executar as operações e ações próprias. [...]A prática pela 

prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode reforçar a ilusão 

de que há uma prática sem teoria ou uma teoria desvinculada da prática. Por 

essa razão, frequentemente, os alunos afirmam. Na minha prática, a teoria é 

outra. Ou ainda, como pode se ver em painéis de propaganda: A Faculdade 

onde a prática não é apenas teoria. Deve-se considerar também o adágio 

que se tornou popular: quem sabe, faz; quem não sabe, ensina. (Grifo 

nosso). 

 

Boyadjian (2004, p. 47) apresenta a seguinte definição acerca do estágio: 

 

Trata-se de um campo de treinamento, de um espaço próprio do fazer 

concreto. O estágio é um lócus onde a identidade profissional do aluno é 

gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação 
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vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejada gradativa e 

sistematicamente. (Grifo nosso).
8
 

 

E adverte: 

 
Não é concebível que um indivíduo venha a se tornar profissional simplesmente 

por conhecer ideias ou teorias acerca de determinado assunto. Deve ele, a partir 

de suas constatações empíricas e práticas, estar apto a construir teorias. Assim, a 

identificação teoria-prática deve apresentar-se como ato crítico, no qual se 

demonstra que a prática é racional e necessária, e a teoria, realista 

racional.(BOYADJIAN, 2004, p. 47; grifo nosso).
9
 

 

Diante de tais considerações, pode-se definir então, que o NPJ é um órgão onde 

se desenvolvem as atividades de estágio pelos discentes do curso de Direito. O NPJ é um 

locus onde o acadêmico de Direito, em conjunto com o professor-orientador, realiza uma 

série de atividades práticas, podendo elas serem simuladas ou reais, que tenham como 

finalidade precípua a formação profissional do estagiário para que, após concluído seu 

curso de graduação, apresente aptidão para o exercício de sua profissão e, 

consequentemente, tenha condições de ingressar no concorrido mercado de trabalho. 

Ressalta-se que a prática organizada, acompanhada e sistemática permite a 

consolidação de experiências necessárias ao exercício da profissão. 

Quanto aos Núcleos de Prática Jurídica, Linhares (2010, p. 276-7) observa que: 

 
[...] os Núcleos de Prática Jurídica configuram, em nosso entendimento, o 

locus realizador do diálogo entre a teoria e prática, em que se concretiza 

efetivamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Os Núcleos de Prática Jurídica 

das instituições de ensino que ministram os Cursos Jurídicos são de 

fundamental importância para a compreensão de como o Direito é aplicado, 

visto que têm um papel fundamental na concretização da cidadania e dos 

direitos humanos, em que são percebidas efetivamente as demandas reais e 

plurais da Justiça. Convém registrar que é no Núcleo de Prática Jurídica que os 

futuros agentes do Direito aprendem a lidar com as complexas situações que o 

fenômeno jurídico possibilita enfrentar. Ademais, o Núcleo de Prática 

Jurídica, conforme bem observa André Macedo de Oliveira, ―Tem um 

importante papel na realização da cidadania e dos direitos humanos no Brasil. 

Esse espaço das Faculdades de Direito é o ponto de formação de profissionais 

de Direito socialmente comprometidos com a defesa dos direitos humanos e 

de cidadania e que possam perceber as demandas plurais de justiça‖.  

 

E acrescenta que: 

 
                                                           
8
O grifo indica passagem de Marta A. Fiten Burriolla em O estágio supervisionado(editora Cortez, 2001, p. 13) 

que Boyadjian cita. 
9
O grifo indica passagem que Boyadjian cita de Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero em ―Universidade e 

estágio curricular: subsídios para discussão‖, capítulo publicado em: ALVES, Nilda (Org). Formação de 

professores: pensar e fazer. 6. Ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 65. 
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É nesse relevante locus de realização da cidadania que os alunos de Direito 

aprendem a lidar com situações novas, com acontecimentos imprevistos, cuja 

solução, muitas vezes, não pode ser dada somente por parâmetros legais e 

jurisprudenciais existentes na ciência jurídica. Para formar alunos para esses 

perfil, aptos a lidar com as adversidades que o fato concreto e o fenômeno 

jurídico apresentam, é preciso criar mecanismos dentro do próprio sistema de 

ensino, um local onde se desenvolvem talentos, habilidades e competências, 

além de atitudes específicas, em que seja possível a integração teórica e prática 

dos conteúdos; e que a estrutura curricular seja propícia a desenvolver a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Tarefa que a escola e a 

pedagogia tradicional do ensino do Direito é, ainda, na maioria das vezes, 

incapaz de realizar. Os Núcleos de Prática possibilitam, nesse sentido, a 

emancipação e transformação da própria instituição de ensino, pois é nele que 

se permite e fomenta o vínculo do aluno do Direito com a comunidade, 

proporcionando a ele a necessária humanização e sensibilização para as 

questões sociais e jurídicas, constituindo-se, assim, num espaço de construção 

crítica do Direito. (LINHARES, 2010, p. 277).  

 

Sendo assim, pode-se afirmar que é por meio das atividades desenvolvidas no 

estágio, junto ao NPJ, o discente materializa os conhecimentos teóricos absorvidos ao longo 

do curso, colocando-os efetivamente em prática. Esse processo é de grande importância na 

formação profissional do discente, eis que o aproxima da realidade social, possibilitando-o 

detectar os mais diversificados problemas sociais e suas respectivas soluções. 

Dessa forma, para que um NPJ tenha condições de desenvolver um bom trabalho, o 

mesmo deverá ser composto de coordenação; professores-orientadores; advogado; assistente social; 

psicólogo; secretaria de estágios; laboratório jurídico e escritório modelo de assistência jurídica. 

Nesse contexto, o papel do professor-orientador é de suma importância, sendo este o 

responsável pelas seguintes atividades: 1) orientação, supervisão e avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos-estagiários, sejam elas simuladas ou reais; 2) desenvolver em 

conjunto com os alunos-estagiários as atividades de conciliação, mediação e arbitragem; 3) 

promover visitas orientadas aos seus alunos-estagiários aos órgãos do Poder Judiciário e afins; 

4) controlar a frequência e a efetiva participação dos alunos-estagiários conforme os critérios 

de avaliação estabelecidos no Regulamento do NPJ e também pelo Colegiado do Curso, e 5) 

acompanhar os atendimentos feitos aos clientes, orientar, corrigir as peças processuais e 

quaisquer outros documentos elaborados pelos alunos-estagiários. 

Ainda, também no que tange à composição de um NPJ, merece destaque as figuras 

do psicólogo e dos estagiários do curso de Psicologia, já que boa parte dos processos 

patrocinados pela maioria dos NPJs versa sobre conflitos ligados diretamente ao Direito das 

Famílias. Por tal motivo, sempre que possível, o auxílio do psicólogo e dos estagiários de 

psicologia, se mostra salutar ao atendimento prestado pelos alunos e professores-orientadores 
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que atuam junto ao NPJ. Não é demais ressaltar que muitos casos assistidos pelo NPJ 

merecem atenção redobrada daqueles que estão ligados diretamente ao problema do cliente, 

sendo necessário dar-lhe suporte jurídico e até mesmo emocional. Assim, quando for o caso, 

os estagiários em conjunto com o psicólogo, devem encaminhar o assistido para o devido 

acompanhamento psicológico, seja por meio da clínica do Curso de Psicologia (quando 

houver na IES), ou por serviços oferecidos pelos órgãos públicos. 

A figura do assistente social também possui grande relevância, pois tem como fim 

colimado amparar aqueles clientes que acabam por chegar até o NPJ e, de alguma forma, não 

possuem acesso às questões ligadas aos seus direitos como cidadãos, tais como emprego, 

saúde, educação, moradia, dentre outros. O seu papel, como o próprio nome diz, tem cunho 

assistencial, e deve sempre promover o bem-estar físico, psicológico e social do assistido. 

Ainda dentro da composição do NPJ podemos dizer que, para atingir a sua finalidade 

precípua, o órgão deve ser dividido em duas partes, sendo elas: Laboratório Jurídico e Escritório 

Modelo. O Laboratório Jurídico é o segmento acadêmico do Estágio Curricular onde são elaboradas 

e desenvolvidas as atividades simuladas pelos alunos-estagiários. 

Boyadjian (2004, p. 63) assim define o Laboratório Jurídico: 

 

Trata-se de órgão responsável pelo desenvolvimento das atividades de cunho 

simulado e hipotético. Seu trabalho é fundamental, uma vez que 

complementa a atuação dos Escritórios Modelos. Consiste na promoção de 

treinamentos, pesquisas e simulações orientados por professores de cada área 

de estágio oferecida pela instituição de ensino. Seu funcionamento deve 

obedecer a três momentos principais de atividades: a) elaboração de petições 

jurídicas; b) montagem de processos simulados, com todas as peças e 

momentos processuais; c) simulação de atividades específicas dos diversos 

operadores do direito. É fundamental que os trabalhos sejam exclusivamente 

práticos, e que, além de possibilitar o complemento das atividades reais, 

possam estar em consonância com as disciplinas desenvolvidas em sala de 

aula, especialmente o Direito Processual e a Ética Jurídica. 

 

Portanto, nesta parte, denominada de Laboratório Jurídico, os alunos devem estudar 

de forma simulada e prática vários conteúdos que são definidos no plano de ensino respectivo. 

Por meio de casos hipotéticos, os alunos devem participar das atividades simuladas 

que são semestralmente definidas pelos professores que irão trabalhar os respectivos 

conteúdos, na forma prevista no Regulamento do NPJ. Dentre as principais atividades 

simuladas a serem desenvolvidas pelos alunos-estagiários, incluem a elaboração de 

instrumentos de mandato, de diversas peças processuais e não processuais; participação em 

audiências simuladas; análise de autos findos; realização de conciliação, mediação e 

arbitragem; visitas orientadas a órgãos públicos que desenvolvam atividades jurídicas; estudo 
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das normas das principais carreiras jurídicas, em especial daquelas ligadas à Magistratura e 

Ministério Público e, ainda, estudo do Estatuto e do Código de Ética da OAB. 

Além das atividades e conteúdos mencionados acima, o Laboratório Jurídico pode 

contemplar outros conteúdos programáticos. Para controle das atividades desenvolvidas pelos 

alunos-estagiários, é necessário o funcionamento da secretaria do Laboratório Jurídico para 

registrar os créditos produzidos pelos discentes. Esta secretaria também pode funcionar como 

uma ―secretaria judicial‖ para os casos envolvendo os processos simulados. Ao final desta 

fase, ainda dentro do Laboratório Jurídico, para que o aluno alcance o perfil desejado, o 

mesmo deverá desenvolver as seguintes habilidades e competências: 

 

I – capacidade de exposição escrita e oral, exibindo articulação lógica de 

pensamento; II – pesquisa jurídica, tanto doutrinária, quanto jurisprudencial; 

III – expressão jurídica das ideias; IV – capacidade de identificação das 

soluções possíveis para os conflitos sociais, individuais e coletivos, 

respeitados os conteúdos dogmáticos já estudados; V – aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos já estudados aos casos concretos; VI – domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela 

formação jurídica; e VII – sólida formação humanista e ética. 

(UNIVERSIDADE DE UBERABA/UNIUBE, 2009, on-line). 

 

É oportuno esclarecer que atendidas tais habilidades e competências, o aluno estará 

apto a prosseguir no estágio, passando-se, na sequência, à sua segunda parte, esta denominada 

de Escritório-Modelo. 

O Escritório-Modelo compõe o NPJ e é por meio dele que os alunos desenvolvem, 

em regra, as atividades reais. Isso não significa dizer que nesta fase os estagiários deixarão de 

realizar atividades simuladas, entretanto, será neste momento que eles atenderão o público em 

casos reais. Assim, os treinamentos submetidos pelos alunos no Laboratório Jurídico, por 

meio de casos hipotéticos, agora possibilitam aos mesmos o atendimento à população carente, 

de forma a identificar as soluções possíveis para os conflitos que lhe são apresentados. 

As áreas de atuação poderão ser diversificadas, englobando os direitos civil, penal, 

trabalho, previdenciário, dentre outros. Ainda, deverão ser desenvolvidas atividades de 

conciliação, mediação e arbitragem. 

No Escritório Modelo, incumbe aos alunos-estagiários: 1) acompanhar a 

movimentação processual dos casos que estão sob seus cuidados (isso ocorre mediante a 

consulta junto aos sítios eletrônicos dos tribunais onde os processos tramitam); 2) preencher 

as fichas à medida que os processos tiverem alguma movimentação (cada cliente deve ter uma 

ficha de acompanhamento processual); 3) elaborar peças processuais (petições iniciais, 
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contestações, impugnações, especificações de provas, indicação de rol de testemunhas, 

memoriais, recursos e etc.); 4) participar das audiências; 5) posicionar os clientes sobre os 

andamentos e fases dos processos; 6) atender o cliente (quando do primeiro atendimento, o 

aluno deve preencher uma ficha (Anamnese) registrando todo o histórico do caso narrado pelo 

assistido); 7) identificar as possíveis soluções para o problema apresentado pelo cliente; 8) 

primar, sempre que possível, pela solução do caso pela via consensual, de forma a evitar o 

litígio e, por consequência, o ajuizamento de ações. 

Para melhor aproveitamento do discente, principalmente nesta fase do estágio onde 

se desenvolve atividades relacionadas a processos reais, recomenda-se que o professor-

orientador não tenha um número excessivo de alunos e, também, uma elevada quantidade de 

processos sob a sua responsabilidade. 

Nesse sentido, Boyadjian (2004, p. 62) entende que: 

 

Quando a atuação judicial for necessária, o acompanhamento forense 

também será realizado por docente da instituição de ensino, devendo ser 

estimulada no aluno a necessidade de sua participação. Para que não haja a 

quebra do vínculo do acadêmico como o cliente na fase processual, devem 

ser introduzidas no processo de avaliação, exigências mínimas como a 

elaboração de relatórios periódicos e participação em número mínimo de 

audiências, dentre outros. Não pode ser desenvolvida nos Escritórios 

Modelos uma filosofia demandista. A instituição de ensino deve reservar-se 

o direito de escolher a natureza e número de demandas com as quais estará 

trabalhando. A obrigação de atendimento jurídico à população que não 

dispõe de recursos necessários para custear despesas processuais é do 

Estado. 

 

Portanto, não obstante o trabalho social que um NPJ pode e deve desenvolver, a 

qualidade dos serviços por ele prestados tem que ser preservada. Importante ressaltar também 

que a finalidade precípua de um NPJ deve ser a pedagógica, e não a assistencial. Isso significa 

dizer, que o NPJ deve primar pelo compromisso com o ensino e com a aprendizagem do 

aluno-estagiário. 

 

2.3 O perfil do professor-orientador 

 

Antes de definirmos o perfil do professor-orientador com atuação junto a um NPJ, 

vale consignar o entendimento de Bittar (2006, p.156-7) o professor de Direito deve ser 

considerado operador do direito pelos motivos a seguir expostos: 

 
a) concessão da devida importância àquele(s) que fornece(m) conhecimentos 

e instrumentos de conhecimentos para os operadores do direito efetivamente 
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atuarem sobre decisões jurídicas práticas; b) cumprimento de mandamentos 

legais e constitucionais pertinentes à matéria educacional; c) definição de 

seu estatuto participativo da criação do Direito, bem como estruturação 

consciente de sua efetiva contribuição para o saber prático e teórico do 

Direito; d) cumprimento das propostas normativas, institucionais e 

ideológicas do MEC a respeito do ensino jurídico; e) valorização do 

aprendizado contínuo, da formação permanente, com a concessão de 

incentivos e préstimos que estimulem a continuidade dos estudos, das 

pesquisas e o desenvolvimento de um conhecimento gradativamente mais 

aprofundado; f) amplo aproveitamento do docente em atividades didáticas, 

paradidáticas, de pesquisa e de extensão, administrativas, gerenciais e 

financeiras, com vistas no aumento de sua dedicação ao curso de Direito, e 

na criação de compromisso mais largo que aquele fixado para as salas de 

aula, com regimes parcial (mínimo de 20 hs., com metade em sala) e integral 

(40 hs., com metade em sala); g) oferta de condições ideais de trabalho e 

pesquisa, com vistas na qualificação do espaço acadêmico e na plena 

realização docente em sala de aula e no espaço de ensino; a) criação de um 

estatuto de ética do professor de Direito, com vistas na formação de um 

perfil de conduta compatível com a seriedade e nas necessidades didáticas 

próprias do curso de Direito. 

 

Portanto, o professor do curso de Direito além de ser considerado um operador do 

Direito, deve, também, ser um profissional comprometido e dedicado à docência. 

Sabe-se que, mais comumente nos cursos de Direito, não era raro ver professores 

lecionarem sem o devido preparo e capacitação pedagógica. Muitas vezes, nos deparamos 

com juízes de direito, promotores de justiça, advogados, dentre outros operadores do direito, 

exercendo a docência sem qualquer comprometimento com o seu mister acadêmico. Nesse 

sentido, Bittar (2006, p.157-8) adverte: 

 

Os professores, em sua grande maioria, até bem pouco tempo eram 

profissionais do Direito interessados em hobby intelectual. Por consequência 

disto, e como efeito de um processo advindo de longa data, o professor da 

área jurídica possui, em seu perfil mais genérico, uma série de deficiências 

com relação aos profissionais da educação de outras áreas: (1) falta de 

didática no ensino; (2) escasso preparo metodológico; (3) desconhecimento 

da legislação que rege o setor; (4) pouco compromisso educacional; (5) 

distante compreensão da lógica dos procedimentos educacionais, tornando o 

espaço acadêmico um espaço regido pelas mesmas regras de exercício das 

profissões jurídicas; (6) deficiente preparo psicológico no trato com os 

alunos; (7) insatisfatória visão de sistema do Direito, que é tratado mais no 

caso a caso e na dimensão dos fatos e ocorrências quotidianas; (8) 

indisciplina no cumprimento das regras regimentais da instituição de ensino 

à qual se vincula; (9) escasso compromisso com os planos de ensino e com o 

programa de conteúdos programáticos; (10) inabilidade para a formulação de 

projetos pedagógicos. 

 

Obviamente que o professor deve ser comprometido com a função que exerce, além 

de possuir certo nível de conhecimento e experiência capaz de transmitir, de modo 
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satisfatório, o conteúdo teórico aos seus alunos. A didática e a facilidade na transmissão do 

conhecimento tem papel relevante nesse processo e, ao contrário do entendimento de muitos, 

a sua titulação em alguns casos é o que menos ou pouco importa. Nessa linha de raciocínio, 

Bittar (2006, p.154), observa que: 

 
A carreira docente é de crucial importância para a definição do perfil 

institucional de um curso de Direito. A seriedade, a dedicação, a titulação, o 

empenho, a experiência do corpo docente são elementos que fazem grande 

diferença no momento de se oferecer ensino ao estudante de Direito. Isso, 

sobretudo, diante do fato de que o curso de Direito se apoia muito na 

didática de sala de aula, sabendo-se que a prioridade pedagógica da área 

jurídica, secularmente, tem sido o monólogo professoral em sala de aula. Um 

bom corpo docente não significa necessariamente um conjunto de 

professores de elevado gabarito e titulação acadêmica. Sem dedicação ao 

curso, esses professores somente nomeiam formalmente o currículo da 

instituição. Sem ética docente, referidos professores somente maculam a 

instituição com seus procedimentos, uma vez que o alunado será o primeiro 

a aperceber-se dos desajustes comportamentais dos professores, gerando-se, 

com base nessa constatação, uma crise de credibilidade do ensino. 

 

No que tange à importância do professor na condução do processo de aprendizagem, 

Inácio Filho, Araújo, Jesus e Gonçalves (1990, p. 20) nos ensinam que: 

 
O professor é um ―expert‖ em um determinado ramo do saber. Porém, além 

dessa ―expertise‖, ele precisa saber também como conduzir os alunos a 

aprender como aprender. Noutras palavras, na aprendizagem humana, além 

do ensino de conteúdos específicos, faz-se necessário que os alunos 

aprendam como aprender sozinhos as teorias, os modelos e as informações a 

eles pertinentes. Somente e quando o aluno descobrir e disciplinar seu 

método de estudos, estará em condições de avançar nos caminhos da ciência. 

Do contrário, ele será um eterno dependente da escola e dos professores, o 

que não é o objetivo da educação.(Grifo do autor). 

 

Quanto à profissão de professor, Guridi e Pioker-Hara (2013, p. 24) destacam que: 

A profissão docente é uma prática social, ou seja, como tantas outras, é uma 

forma de se intervir na realidade social, no caso, por meio da educação, que 

ocorre, não só, mas, essencialmente, nas instituições de ensino. Para melhor 

compreendê-la, contudo, é preciso distinguir a atividade docente como 

prática e como ação. Para Sacristán (1999), a prática é institucionalizada; 

são as formas de educar que correm em diferentes contextos 

institucionalizados, configurando a cultura e a tradição das instituições. Essa 

tradição, enfim, seria o conteúdo e o método da educação. Já para Zabala 

(1998), a estrutura da prática institucional obedece a múltiplos 

determinantes, tendo sua justificação em parâmetros institucionais e 

organizativos, em tradições metodológicas e em possibilidades reais dos 

professores e das condições físicas existentes. A ação (SACRISTÁN, 1999), 

pois, refere-se aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus valores, seus 

compromissos, suas opções, seus desejos e sua vontade, seu conhecimento, 

seus esquemas teóricos de leitura do mundo, seus modos de ensinar, de se 
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relacionar com os alunos e de planejar e de desenvolver seus cursos, 

realizando-se nas práticas institucionais nas quais se encontram e sendo por 

essas determinados e nelas determinando. Se a pretensão é alterar as 

instituições com a contribuição das teorias, enfim, antes é preciso 

compreender a imbricação entre sujeito e instituições, ação e prática. Em 

sentido amplo, ―ação‖ designa a atividade humana; o fazer, um fazer efetivo 

ou a simples oposição a um estado passivo. Entretanto, em uma 

compreensão filosófica e sociológica, a noção de ação é sempre referida a 

objetivos, finalidades e meios, implicando a consciência dos sujeitos para 

essas escolhas e supondo certo saber e conhecimento. Assim, 

denominaremos de ação pedagógica as atividades que os professores 

realizam no coletivo escolar, considerando o desenvolvimento de certas 

atividades materiais, orientadas e estruturadas. Tais atividades têm por 

finalidade a efetivação do ensino e da aprendizagem, aliás, por parte dos 

professores e alunos. Esse processo de ensino e aprendizagem é composto de 

conteúdos educativos, habilidades e posturas científicas, sociais, afetivas e 

humanas, utilizando-se, enfim, de certas mediações pedagógicas específicas. 

Nesse sentido, na escola compreendida como comunidade, temos diferentes 

ações e diferentes sujeitos com funções que também se diferenciam para a 

concretização do objetivo coletivo, a educação escolar (MOURA, 2002, p. 

134). (Grifo dos autores). 
 

Importante trazer à baila que, tradicionalmente, a maioria dos Núcleos de Prática 

Jurídica se mostrou voltada para o ensino da advocacia, em que pese poder treinar o discente 

para o exercício de outras carreiras jurídicas. Isso acontece devido à forte influência da 

Resolução n. 3/72 do CFE e da Lei n. 5.842/72, pois a partir desta última norma legal, para 

fins de inscrição no quadro de advogados da OAB, possibilitou-se aos bacharéis em Direito a 

dispensa do Exame de Ordem e de comprovação do exercício e resultado do estágio, quando 

houverem realizado junto às respectivas faculdades, o estágio de prática forense. Por 

consequência, é de advogados, praticamente a totalidade do corpo docente que atuam junto a 

um NPJ. Ademais, para que possam prestar o serviço de assistência jurídica aos clientes, os 

professores além de orientar os seus alunos, devem assinar as peças processuais e praticar 

todos os atos inerentes ao exercício profissional do advogado. 

Outro ponto que merece destaque é que, para muitas carreiras jurídicas cujo ingresso 

se dá por meio de concurso público, como exemplo a de Juiz de Direito e a de Promotor de 

Justiça, exige-se ao menos, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica.
10

 Ou seja, 

além da obtenção da graduação em Direito, é necessário que o candidato tenha exercido 

alguma atividade jurídica que o capacite e lhe dê subsídio para tanto. Sendo assim, o exercício 

da advocacia, é na maioria das vezes, o principal caminho escolhido pelo bacharel em Direito 

para contagem desse lapso temporal. 
                                                           
10

O prazo de 3 (três) anos de exercício de atividade jurídica consta dos editais de determinados concursos 

públicos como pré-requisito para que o candidato aprovado no certame possa assumir a função por ele 

pretendida. 
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Registra-se ainda, que o contato entre professor e aluno no ambiente de um NPJ é 

bem mais próximo do que tradicionalmente ocorre em uma sala de aula convencional. Essa 

aproximação faz com que o professor-orientador esteja sempre atento e sensível ao 

comportamento de seu aluno-orientando, permitindo detectar facilmente as suas habilidades e 

deficiências. 

Com relação ao perfil do professor-orientador, Boyadjian (2004, p. 62)assevera que 

―As instituições de ensino podem contar com professores com atuação exclusiva nos NPJs, 

visto que o perfil para a função não é o mesmo exigido para aqueles que atuam unicamente 

em sala de aula‖. Diante dessas considerações, incumbe ressaltar que o professor-orientador 

de um Núcleo de Prática Jurídica deve, além de ser um advogado militante, conhecedor 

profundo da teoria e também da prática forense, possuir um perfil distinto daquele docente 

que atua unicamente em uma sala de aula convencional, acostumado a lecionar somente 

conteúdos de cunho teórico. 

A exemplo do que acontece com um professor que atua somente em sala de aula, o 

professor-orientador de um NPJ, também precisa estimular o pensamento reflexivo no sentido 

de incentivar o raciocínio jurídico e a criatividade de seus alunos-estagiários, despertando em 

cada um deles a consciência do importante papel que devem exercer junto à sociedade. Ainda, 

deve ensinar a prática forense em todos os seus sentidos, mas, também, conteúdos de cunho 

teórico que possam contribuir para solução do caso apresentado pelo cliente. Como diz 

Linhares (2010, p. 373) — citando Horácio Wanderlei Rodrigues —, teoria e prática não são 

aspectos dissociáveis, como coisas diversas e opostas; somente a integração e a conjugação de 

ambas podem possibilitar ao aluno perceber o Direito em suas relações com a vida social. 

Desse modo, ensino prático, uma locução componente do título dessa dissertação, deve ser 

compreendido sob essa perspectiva. 

Nesse grande espaço de treinamento denominado NPJ, é indispensável a participação 

do professor-orientador no sentido de aguilhoar que o aluno desenvolva certas habilidades e 

competências, as quais têm por finalidade estimular o censo crítico necessário à formação 

profissional do operador do Direito, em especial do futuro advogado, consoante inclusive 

dispôs o artigo 4°, da Resolução n. 9/2004. 

Desse modo, com muita propriedade Linhares (2010, p. 376-7) acrescenta que: 

 
O objetivo de desenvolver o pensamento crítico em um contexto educacional 

expressa não simplesmente uma preocupação com o ensino de certas 

habilidades ou competências, mas deve voltar-se também para o cultivo de 

certo conjunto de princípios, atitudes e valores que se manifestam em nossas 

formas de conceber, agir e analisar fatos e discursos. Nessa perspectiva, o 
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desenvolvimento do espírito crítico deve assemelhar-se a determinados 

objetivos, como o desenvolvimento do espírito de solidariedade, tolerância, 

de apreço pela Justiça do que a capacidade para ler ou escrever ou ainda 

resolver problemas lógicos e conflitos jurídicos. Por isso, não faz sentido 

afirmar que objetivos como desenvolvimento da capacidade crítica ou da 

solidariedade possam ser mal ou bem utilizados, como no caso das 

capacidades, competências ou mesmo habilidades, mas simplesmente que 

não foram suficientemente cultivados e desenvolvidos. Por outro lado, sob o 

aspecto do ensino do Direito, a globalização e a produção incansável do 

conhecimento e o avanço tecnológico exigem, contudo, do egresso 

―competências e habilidades‖ específicas na área de atuação jurídica. 
 

Diante disso, pode-se afirmar que para aquele aluno que pretende exercer a advocacia, o 

NPJ se apresenta como um espaço crucial, pois várias dessas habilidades e competências serão 

desenvolvidas durante a sua permanência no estágio supervisionado o que, sem sombra de 

dúvidas, permitirá que o futuro advogado as utilize em seu cotidiano profissional. 

O professor-orientador possui papel fundamental na formação ética e profissional do aluno-

estagiário, pois tem como objetivo o ensino prático aliado à conscientização de que o profissional do 

Direito deve contribuir de alguma forma para a construção de uma sociedade mais justa. 

 

2.4 O estágio de prática jurídica à luz da Portaria n. 1.886/94 

 

Com certeza um dos pontos mais relevantes tratados pela Portaria n. 1.886/94 foi 

justamente a questão envolvendo o estágio de prática jurídica. Sendo assim, oportuno analisar 

o seu artigo 10 que assim preconizava: 

 
Art. 10. O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de 

ensino superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total 

de 300 horas de atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo 

aluno sob controle e orientação do núcleo correspondente.§ 1º O núcleo de 

prática jurídica, coordenado por professores do curso, disporá instalações 

adequadas para treinamento das atividades de advocacia, magistratura, 

Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao 

público.§ 2º As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas 

mediante convênios com a Defensoria Pública outras entidades públicas 

judiciárias empresariais, comunitárias e sindicais que possibilitem a 

participação dos alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência 

jurídica, ou em juizados especiais que venham a ser instalados em 

dependência da própria instituição de ensino superior. (BRASIL, 1994; 

grifo nosso). 

 

Como é notório, as atividades práticas tiveram expressivas alterações, pois o 

denominado estágio jurídico passa a ser chamado agora de Prática Jurídica, ―caindo por terra‖ 

a ideia de que os operadores do Direito devem estar ligados diretamente aos órgãos do Poder 
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Judiciário. Abrem-se, então, novas possibilidades voltadas às tendências do Direito moderno 

de forma a melhor adequar às demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, possibilitar uma 

formação acadêmica mais completa. Como exemplo, podemos citar as assessorias, 

consultorias, instituição de arbitragem, mediação e conciliação. 

Há de frisar que ―Uma das mais importantes características da Portaria MEC é a sua 

preocupação em construir uma nova relação entre o conhecimento e a prática jurídica‖ 

(PÔRTO, 2000, p. 76). Denota-se aqui, mais precisamente do caput do artigo 10 da portaria 

sub examen, que as atividades do estágio que, até então eram facultativas, passam a ser 

obrigatórias. 

Sobre a obrigatoriedade do estágio é importante transcrever a lição de Boyadjian 

(2004, p. 47):  

 

A obrigatoriedade de estágios nos chamados Núcleos de Prática Jurídica 

diminui a distância entre o aluno e a realidade social que o cerca, 

despertando, desta forma, maior segurança no futuro profissional, 

conscientizando-o de seu compromisso social como operador do direito, qual 

seja, o de apaziguador dos conflitos advindos da vida em sociedade. 

 

Outra importante inovação foi no tocante à carga horária mínima estabelecida em 

300 horas de atividades, pois a revogada Resolução n. 3/72 do CFE, não previa nada nesse 

sentido, permitindo com que as instituições de ensino as oferecessem de forma bem reduzida 

e de modo análogo às aulas de Direito Processual, mesmo porque na maior parte das 

instituições não haviam instalações técnicas adequadas. 

Vale dizer que as atividades oferecidas no estágio passaram a ser obrigatoriamente 

práticas, sendo elas reais e simuladas. Dessa forma, os alunos do Curso de Direito de todo o 

país, ao atingirem o penúltimo ano da graduação, passaram a frequentar obrigatoriamente o 

estágio supervisionado. A respeito do assunto, Rodrigues (1995, p. 81) nos ensina que: 

 
No sistema anterior, embora isso estivesse subjacente à expressão estágio 

supervisionado, na prática as instituições transformaram a então Prática 

Forense em um espaço limitado à sala de aula, onde se repetiam as aulas de 

direito processual, apenas que em um viés mais preocupado com seus 

aspectos práticos. Essa possibilidade, frente ao novo texto, fica agora 

inviabilizada. O estágio deve ser necessariamente composto de atividades 

práticas; (d) a Portaria também avança ao dividir a prática em simulada e 

real, qualificando-a. Isso significa que, naquilo em que for possível, a prática 

deve estar vinculada a situações reais da vida profissional, como nos 

serviços de assistência jurídica, patrocinados por alguns cursos jurídicos 

nacionais. Mas ao lado dessa prática real, impõe como necessária também 

uma prática simulada daquelas situações para as quais não é possível uma 

vivência prática concreta durante o estágio supervisionado. 
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E acrescenta Boyadjian (2004, p. 52-3): 

 

A obrigatoriedade de as atividades desenvolvidas serem exclusivamente 

práticas e, mesmo quando realizadas parcialmente fora das instituições de 

ensino, terem de ser diretamente supervisionadas e orientadas por seus 

NPJ’s, também aparecem de forma inovadora. Insta salientar que, apesar 

de a revogada Resolução 3/72 não trazer qualquer previsão semelhante, 

esse era o seu objetivo. Conforme já mencionado, na prática não ocorria. 

Ficou devidamente estabelecida a dicotomia entre as atividades práticas 

de cunho simulado e reais. A respeito da referida divisão, pertinente se 

faz transcrição do pensamento de Ignácio Medina, devidamente citado 

por Melo Filho: “antes de empreender operaciones in vivo, el estudiante 

deberia de ensayar in vitro, dentro del laboratorio representado por las 

salas de clínica, de casuística o de aplicação processual de la Faculdad. 

(Grifo nosso). 

 

Portanto, chega-se à conclusão de que as diretrizes curriculares trazidas pela Portaria 

n. 1.886/94 apontam que as atividades realizadas no Estágio de Prática Jurídica devem ser 

exclusivamente práticas, reais e simuladas, ficando vedada a utilização de aulas expositivas 

tradicionais. 

O parágrafo primeiro, do artigo 10, mesma da portaria dispõe que os NPJs deverão 

ser coordenados por professores do próprio curso, ou seja, por profissionais habilitados a 

exercer as atividades pedagógicas a eles inerentes, evitando, assim, que sejam entregues a 

outros profissionais da área jurídica – não docentes. 

O mesmo dispositivo estabelece que o NPJ disporá de instalações adequadas para 

treinamento das atividades profissionais de advocacia, magistratura, Ministério Público, 

demais profissões jurídicas e para atendimento ao público. 

Nesse diapasão, tornou-se imprescindível a estruturação das instituições de ensino no 

sentido de oferecer instalações adequadas e satisfatórias ao treinamento das atividades 

profissionais inerentes às diversas carreiras jurídicas, mas, sobretudo, à advocacia, à 

magistratura e ao Ministério Público. 

Aqui, merece atenção especial o teor do parágrafo segundo do artigo 10, que admite 

que 

 
[...] as atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante 

convênios com a Defensoria Pública e outras entidades públicas, judiciárias, 

empresariais, comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos 

alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em 

juizados especiais que venham a ser instalados em dependência da própria 

instituição de ensino superior. (BRASIL, 1994). 
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Em que pese tal previsão, as atividades desenvolvidas fora dos NPJs devem se dar 

sob a orientação e supervisão direta das instituições de ensino. Com dito na norma legal, tais 

atividades realizadas externamente poderão ser apenas complementares, o que não quer dizer 

que o aluno estará dispensado das atividades relacionadas à prática jurídica oferecida pelo 

curso por meio de seu NPJ. 

Boyadjian esclarece que (2004, p. 57): 

 
Ciente da situação e, mais uma vez demonstrando interesse pela qualidade do 

ensino jurídico brasileiro, no final do ano de 1997, foi editada a Instrução 

Normativa 3/97, da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Tal instrumento encarregou-se de ―tornar 

públicos os critérios para suas manifestações nos pedidos de autorização, criação 

ou reconhecimento de cursos jurídicos, relativamente aos estágios‖. Estabeleceu 

as características que a OAB entende como indispensáveis para o estágio de 

Prática Jurídica. São elas: a) é curricular e de formação prática para todas as 

profissões jurídicas; b) exige o total mínimo de 300 horas de atividades 

exclusivamente práticas; c) reserva-se, exclusivamente, aos alunos matriculados 

no respectivo curso jurídico; d) é obrigatório para a conclusão do curso; e) inclui 

o estudo do Código de Ética e Disciplina das profissões jurídicas, limitando a 

10% da carga horária total. Referente às 5 (cinco) primeiras observações, todas 

são trazidas pelo art. 1° da Instrução Normativa. 

 

Observa-se que a referida instrução praticamente confirmou a redação contida no 

artigo 10 da Portaria n. 1.886/94, à exceção da obrigatoriedade do estudo do Código de Ética 

e Disciplina das profissões jurídicas, limitado a 10% (dez por cento) da carga horária total. 

Ainda no que diz respeito às atividades voltadas à Prática Jurídica a portaria em 

comento, mais precisamente em seu artigo 11, preceitua que elas deverão versar sobre 

 
[...]redação de peças processuais e profissionais, rotinas processuais, 

assistência e atuação em audiências e sessões, visitas a órgãos judiciários, 

prestação de serviços jurídicos e técnicas de negociações coletivas, 

arbitragens e conciliação, sob o controle, orientação e avaliação do núcleo de 

prática jurídica. (BRASIL, 1994). 

 

Reforça-se aqui, mais uma vez, que as atividades do estágio supervisionado deverão 

ser exclusivamente práticas, confirmando o disposto no caput do artigo 10. Verifica-se que o 

rol de atividades é meramente exemplificativo, podendo a instituição de ensino reduzi-las ou 

ampliá-las. 

Nesse cenário, a OAB – Conselho Federal, por meio de sua Comissão de Ensino 

Jurídico, editou a Instrução Normativa n. 3 de 19 de dezembro de 1997 passou a tornar 

públicos os seguintes critérios para suas manifestações nos pedidos de autorização, criação ou 

reconhecimento de cursos jurídicos, relativamente aos estágios.  
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Nota-se que o artigo 1º da referida instrução praticamente repete a redação do artigo 

10 da Portaria n. 1.886/94, entretanto, inclui o estudo do Código de Ética e Disciplina das 

profissões jurídicas, limitando a 10% da Portaria 1.886/94. 

Importante trazer a lume o que dispõe o artigo 12 da Portaria n. 1.886/94: 

 

Artigo 12. O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei 8.906, de 

04/07/1994, de caráter extracurricular, inclusive para graduados, poderá ser 

oferecido pela Instituição de Ensino Superior, em convênio com a OAB, 

complementando-se a carga horária efetivamente cumprida no estágio 

supervisionado, com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do 

Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 

único. A complementação da carga horária, no total estabelecido no convênio, será 

efetivada mediante atividades no próprio núcleo de prática jurídica, na Defensoria 

Pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos, públicos ou privados, 

credenciados e acompanhados pelo núcleo e pela OAB. (BRASIL, 1994). 

 

Veja-se que o estágio mencionado no dispositivo acima, é de cunho extracurricular, 

possuindo como objetivo específico habilitar o acadêmico de Direito a inscrever-se como 

estagiário nos quadros da OAB. Ainda, permite inclusive aos bacharéis, ou seja, aos já 

graduados, cursarem tal estágio. Em suma, este dispositivo aborda justamente o estágio 

profissional de advocacia mencionado pela Lei n. 8.906/94 (artigo 9°, II, parágrafos 1° a 4°) – 

Estatuto da Advocacia e da OAB. 

É oportuno trazer a transcrição do artigo 2º da Instrução Normativa n. 3/1997: 

 

Art. 2º O Estágio Profissional de Advocacia (art. 12 da Portaria nº 1.886/94 e arts. 

9e 81 da Lei nº 8.906/94), quando oferecido pela própria instituição de ensino, 

reveste-se das seguintes características: I - é extracurricular e destina-se, 

exclusivamente, a qualificar para a profissão de advogado e habilitar para inscrição 

no quadro de estagiários da OAB; II - tem a duração mínima de dois anos e carga 

horária igual ou superior a 300 horas; III - deve incluir necessariamente o estudo e 

análise do Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina; 

Parágrafo único. O Estágio Profissional de Advocacia pode computar a carga horária 

do Estágio de Prática Jurídica, devendo complementá-la com: I - setenta horas 

dedicadas a treinamento em atividades práticas e típicas da advocacia, em escritórios 

de advocacia, sociedade de advogados, departamentos ou serviços jurídicos dos 

órgãos públicos, entidades ou associações, todos credenciados junto à Comissão de 

Estágio e Exame de Ordem do Conselho Seccional da OAB respectivo; II - trinta 

horas para estudo e análise do Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de 

Ética e Disciplina, salvo se já estiverem integradas ao Estágio de Prática Jurídica. 

(BRASIL, 1997).  
 

Ainda, acerca do artigo 12 da portaria em exame e da Instrução Normativa n. 3/97 da 

OAB, Boyadjian (2004, p. 57-8) com muita propriedade elucida: 

 

A Instrução Normativa 3/97 traz outras disposições que acabam por merecer 

considerações. Dentre elas, devem ser mencionadas: a) Os serviços jurídicos, 

decorrentes de convênios referidos no art. 12 da Portaria 1.886/94 do MEC, 

podem ser computados com o limite máximo de um terço da carga horária 

total, (art. 1°, § 1°). Tal previsão parece oportuna e conveniente, visto que 



88 

desperta nas IES maior responsabilidade com o profissional por ela formado 

pois, pelo menos dois terços da prática jurídica deverão ser desenvolvidos 

em suas dependências. Ademais faz com que a supervisão dos estágios 

externos seja mais frequente e, consequentemente, eficaz; b) Fica 

devidamente estabelecido que o Estágio Profissional de Advocacia (art. 12 

da Portaria 1.886/94 e arts. 9°e 81 da Lei 8.906/94), quando oferecido pela 

própria instituição de ensino, é extracurricular, destinando-se a qualificar a 

profissão de advogado e habilitar o estagiário para a inscrição nos quadros 

da OAB. Tem a duração mínima de dois anos e carga horária igual ou 

superior a 300 horas. Deve incluir, necessariamente, o estudo e análise do 

Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina. c) O 

Estágio Profissional de Advocacia pode computar a carga horária do Estágio 

de Prática Jurídica, desde que seja complementado com setenta horas 

dedicadas a treinamento em atividades práticas e típicas da advocacia, em 

escritórios de advocacia, sociedade de advogados, departamentos ou serviços 

jurídicos dos órgãos públicos, entidades ou associações, todos credenciados 

na Comissão de Estágio e Exame de Ordem do Conselho Seccional da OAB 

respectivo; trinta horas para estudo e análise do Estatuto da Advocacia e da 

OAB e do Código de Ética e Disciplina, salvo se já estiverem integradas ao 

Estágio de Prática Jurídica. 

 

No que diz respeito ao teor do artigo 12 da Resolução n. 9/2004, Rodrigues faz duras 

críticas (1995, p. 84): 

 
Não compete à Universidade assumir responsabilidades externas no interesse 

da OAB. Os convênios entre as Universidades e a Ordem devem estar 

limitados às possibilidades concretas da instituição em nível interno. 

Também não devem ser prioridade das instituições de ensino. Os cursos de 

Direito formam bacharéis em Direito, não advogados. Por isso o estágio 

fundamental é o curricular supervisionado, sob responsabilidade do Núcleo 

de Prática Jurídica, espaço de formação prática voltada às diversas profissões 

jurídicas. A não tomada de consciência desse aspecto, com uma excessiva 

valorização dessa possibilidade de estágio extracurricular, pode levar aos 

mesmos descaminhos ocorridos na vigência das Resoluções 3/72/CFE e 

15/73/CFE. 

 

Outro dispositivo legal que muitas vezes é mal interpretado é o artigo 13 da Portaria 

n. 1.886/94, pois estabelece que: o tempo de estágio realizado em Defensoria Pública da 

União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145, da Lei Complementar 80, 

de 12 de janeiro de 1994, será considerado para fins de carga horária do estágio curricular, 

previsto no artigo 10 desta Portaria. O mencionado artigo praticamente repete a redação 

contida no artigo 28 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Ressalta-se 

que este dispositivo legal deve ser lido e interpretado conjuntamente com o parágrafo 2°, do 

artigo 10 da Portaria n. 1.886/94, que prevê as atividades complementares às atividades 

práticas realizadas no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino. Caso contrário, seria 

admitir que o estágio realizado em Defensoria Públicas dispensaria o estágio curricular, o que 
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não justificaria, talvez, a existência dos NPJs nos cursos de Direito, nos termos da portaria em 

análise. 

O artigo 14 da mesma portaria preceitua que: as instituições poderão estabelecer 

convênios de intercâmbio dos alunos e docentes, com aproveitamento das respectivas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e prática jurídica. Assim, tem-se por objetivo 

possibilitar ao discente conhecer temas de uma determinada área do Direito não trabalhada na 

instituição em que está matriculado, mediante a validação em seu currículo. Esse dispositivo 

foi inserido na portaria, entretanto, tal possibilidade jamais ter sido vedada. 

Ainda no que tange à Portaria n. 1.886/94, a mesma estabeleceu o prazo de dois anos, 

a contar de 30 de dezembro de 1994, para que os cursos de Direito provessem os meios 

necessários ao seu integral cumprimento (artigo 15). As diretrizes curriculares nela previstas 

deverão ser aplicadas aos alunos matriculados nos cursos de Direito a partir de 1996, podendo 

as instituições de ensino, aplicá-las imediatamente, consoante dispôs o artigo 16. 

Com o advento da Portaria n. 1.886/94, restou revogada expressamente a Resolução 

3/72/CFE que tratava do currículo mínimo e, também, a Resolução 15/73/CFE, que versava 

sobre o estágio extracurricular de Prática Forense e Organização Judiciária. Há que se 

ressaltar que a Lei n. 5.842/72, era regulamentada pela Resolução 15/73/CFE, sendo que tal 

lei já havia sido revogada tacitamente pela Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da 

OAB. 

Sobre a importância da portaria em exame para a prática jurídica, Bastos (2000, p. 

390) ressalta que: 

 
Na verdade, uma grande e especial contribuição da Portaria está voltada para 

a prática jurídica, numa linha de complementaridade aos dispositivos do 

Estatuto da OAB e ao seu Regulamento Geral. O Núcleo de Prática Jurídica 

(§ 1° do artigo 10 da Portaria), na forma da Portaria, é um instrumento 

institucional (acadêmico) voltado para articular as propostas do ensino de 

Prática Jurídica (§ 2° do artigo 10 e artigo 11 da Portaria) com as atividades 

práticas, previstas no Estatuto (artigo 9°) e na Portaria (§ 2° artigo 10), assim 

como para viabilizar o estudo do Estatuto e do Código de Ética. 

 

Pode-se afirmar que no tocante às atividades de prática jurídica, a Portaria n. 

1.886/94, deixou de lado o tecnicismo contido na Resolução 3/72/CFE, e por valorizar a 

interdisciplinaridade por meio de atividades complementares, acabou por dar maior 

importância à formação humanista que os operadores do Direito devem ter. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a Portaria n. 1.886/94 deu maior importância às atividades de prática 
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jurídica, o que, sem sombra de dúvidas, representou um grande avanço dos Cursos de Direito 

no país. 

Inegavelmente que a Portaria n. 1.886/94 trouxe mudanças significativas do ponto de 

vista curricular, as quais modificaram substancialmente os cursos de Direito, principalmente 

no que diz respeito à prática jurídica. Vale ressaltar que sua vigência perdurou até o advento 

da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, quando foram instituídas novas 

diretrizes curriculares aos cursos de Direito de todo país, conforme abordado no Capítulo I.  

 

2.5 O Estágio Supervisionado previsto pela Resolução CNE/CES n. 9/2004  

 

O assunto tratado neste tópico já foi abordado com mais propriedade no final do 

primeiro capítulo deste trabalho, entretanto, algumas considerações devem ser feitas para 

melhor compreensão sobre o Estágio Supervisionado previsto pela Resolução CNE/CES n. 

9/2004 e sua realização pelo discente.  

O artigo 7º da mencionada resolução preconiza que: 

 
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.(Grifo 

nosso). 

 

Como visto, o Estágio Supervisionado é de cunho obrigatório e será realizado na 

própria IES, por meio do NPJ, 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 
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Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos oficiais, ficando a supervisão das 

atividades a cargo da Coordenação de Estágio da instituição de ensino superior. 

Nesse sentido, sabe-se que muitas IES acabam por celebrar os mencionados 

convênios, possibilitando que o discente curse parte de seu estágio supervisionado fora do 

ambiente do NPJ e conheça um pouco dos aspectos que permeiam outras carreiras jurídicas, o 

que, a princípio, poderia ser salutar.  

Aqui, merece uma reflexão, pois até quando esses estágios realizados fora de um NPJ 

podem ser realmente benéficos ao discente? Sabe-se que, na maioria das vezes, os estagiários 

que desempenham atividades junto a diversas repartições públicas, inclusive junto a órgãos do 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, dentre outros, acabam por cumprir 

atividades que na verdade deveriam ser realizadas por servidores públicos. Dessa forma, tais 

órgãos, abarrotados de processos, acabam se beneficiando do trabalho assoberbado dos 

estagiários, caracterizado como mão-de-obra barata, ficando a aprendizagem destes, relegada 

a um segundo plano. 

Registre-se que na hipótese de não ser celebrado convênio pela IES, aquele aluno 

que porventura venha a cursar estágio não obrigatório, ou seja, extracurricular, em 

qualquer um daqueles órgãos ou em escritórios de advocacia, este não tem o condão de 

suprir as atividades inerentes ao Estágio Supervisionado previsto no artigo 7º da citada 

resolução. Em poucas palavras pode-se dizer que o discente não está desobrigado de 

frequentar o estágio desenvolvido perante o NPJ da IES. 

 

2.6 A Lei n. 11.788/2008 - Nova lei do estágio 

 

Em 25 de setembro de 2008 foi editada a Lei n. 11.788, conhecida como a ―Nova 

Lei do Estágio‖. Esta norma legal regulamenta o estágio escolar supervisionado dos 

estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, mas, também, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 

e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos. Dentre os principais pontos da mencionada lei, podemos destacar que:  

 
[...] a) o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso; b) o estágio 

visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional; 

c) o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 

ensino e do projeto pedagógico do curso; d) não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza; e) é vedada a cobrança de qualquer 

valor dos estudantes; f) a jornada de atividade de estágio será definida 
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de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o 

aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo 

de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não 

ultrapassar, no caso dos estudantes de ensino superior, a 6 (seis) horas 

diárias e 30 (trinta) horas semanais; g) a duração do estágio não 

poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 

portador de deficiência; h) no caso de estágio não obrigatório, é 

obrigatória a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha a ser acordada, bem como a do auxílio-transporte; i) é 

assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 

gozado preferencialmente durante suas férias escolares; j) no caso de 

estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro 

contra acidentes pessoais em favor do estagiário poderá, 

alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.(Grifo nosso). 

 

Importante atentar para o que dispõe o § 1º do artigo 3º, da Lei n. 11.788/2008, in 

verbis: 

 
Art. 3

o 
O estágio, tanto na hipótese do § 1

o
do art. 2

o
desta Lei quanto na 

prevista no § 2
o
do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: [...]§ 1
o
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. 7
o
desta Lei e por menção de aprovação final.  

 

Ainda, veja-se o que preconiza o inciso IV do artigo 7º, da norma legal em 

comento: 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; [...].‖  

Pode-se concluir que nas hipóteses dos artigos 3º, § 1º, e 7º, IV, da Lei n. 

11.788/2008, a instituição de ensino está obrigada a supervisionar as atividades de estágio 

desenvolvidas por seus educandos, inclusive mediante a exigência da apresentação 

periódica de relatório por parte destes. 

Em suma, são esses os principais pontos trazidos pela Lei n. 11.788/2008 – Nova Lei 

do Estágio, que têm como finalidade precípua disciplinar o estágio realizado fora do ambiente 

escolar, regulamentando direitos e deveres de todos aqueles envolvidos.  

 

2.7 O Parecer CNE/CES n. 150/2013 e a proposta de alteração do artigo 7º da Resolução 

CNE/CES n. 9/2004 

 

Ainda com referência ao tema estágio no Curso de Direito, significativas alterações 

poderão ocorrer, já que em 05 de junho de 2013, foi aprovado por unanimidade, pela Câmara 
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de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer n. 150/2013, 

o projeto de alteração do artigo 7º da Resolução CNE/CES n. 9/2004, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito. Ressalta-se que o 

referido parecer aguarda homologação desde então. 

É necessário dizer que tal alteração teve início após consulta formulada pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Processo n. 23001.000011/2011-46) 

(BRASIL, 2011) e, posteriormente, pela proposta encaminhada pelo Secretário da 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (Processo n. 23001.000024/2013-87) 

(BRASIL, 2013b), ambos ao presidente do Conselho Nacional de Educação (vide ANEXO 

1 e 2). 

No primeiro processo, suscitou-se a questão, envolvendo a interferência da OAB no 

que tange ao funcionamento dos NPJ’s mantidos pelas Instituições de Ensino Superior que 

oferecem o Curso de Direito. Dessa forma, pelo Parecer n. 362/2011, o CNE/CES, por 

unanimidade, entendeu-se que não cabe qualquer ingerência dos conselhos profissionais nas 

atividades acadêmicas, que são reguladas pelo sistema de ensino a que pertence a IES. Ainda, 

recomendou-se à CES do CNE, a análise da proposta de alteração do artigo 7º, § 1º, da 

Resolução CNE/CES n. 9/2004, em especial no que concerne às formas de atuação dos NPJs. 

Em síntese, pode-se dizer que compete à OAB, por intermédio de seu Conselho Federal, 

apenas opinar previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, 

reconhecimento ou credenciamento dos cursos de Direito (artigo 54 da Lei n. 8.906/94 – 

EAOAB), e não interferir no funcionamento dos NPJs. Ademais, incumbe ao conselho de 

classe, fiscalizar e acompanhar o exercício profissional que se inicia após a graduação e não 

durante a formação acadêmica. 

Posteriormente, em virtude da proposta encaminhada pela Secretaria da Reforma do 

Judiciário do Ministério da Justiça, ou seja, no que versa o Processo n. 23001.000024/2013-

87, este, como dito alhures, foi aprovado por unanimidade pelo Parecer CNE/CES n. 

150/2013, que aguarda homologação. Assim sendo, entenderam os relatores pela alteração do 

artigo 7º, da Resolução n. 9/2004, passando este artigo a ficar com 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 
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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. (Grifo nosso). 

 

Nesse diapasão, verifica-se que o estágio supervisionado dos acadêmicos em Direito, 

poderá, após a homologação do aludido parecer, ser realizado não só nos Núcleos de Prática 

Jurídicas das IES, mas, também, em serviços de assistência jurídica de responsabilidade da 

IES, em órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das 

Procuradorias e demais Departamentos Jurídicos Oficiais, além de escritórios de advocacia e 

de consultorias jurídicas. 

Se antes, pela redação contida no artigo 7º, da Resolução n. 9/2004, o estágio 

supervisionado podia ser realizado na própria instituição, através do Núcleo de Prática 

Jurídica, permitindo, 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. (Grifo nosso). 

 

Agora, pela nova redação, o discente poderá eleger qualquer uma daquelas opções 

para cursar o seu estágio supervisionado. 

No presente capítulo, restou demonstrado que foi somente a partir do ano de 1972, que 

os Cursos de Direito no Brasil passaram a ter novas características, e que o ensino prático ganhou 

espaço, principalmente porque surgiram os estágios supervisionados. Assim sendo, tratou-se do 

estágio como campo de treinamento e a função do NPJ, com a consequente definição do que é 

estágio e do que é NPJ, destacando o relevante papel deste no tocante aos aspectos pedagógicos e 

também sociais. Nesse cenário, definiu-se o perfil do professor-orientador no processo de ensino 

dentro de um NPJ, e abordou-se a participação do docente no sentido de aguilhoar que o aluno-

estagiário desenvolva certas habilidades e competências, as quais têm por finalidade estimular o 

senso crítico necessário à formação profissional do operador do Direito, em especial do futuro 

advogado, consoante inclusive dispõe o artigo 4°, da Resolução n. 9/2004. 
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Ainda, faz-se a análise do estágio de prática jurídica à luz da Portaria n. 1.886/94, 

norma legal que vigorou até o advento da Resolução n. 9/2004, e que deu nova configuração 

aos Cursos de Direito, principalmente no que se refere ao estágio de prática jurídica. Também, 

foi feito um estudo minucioso dos artigos que tratam do estágio e dos reflexos da mencionada 

portaria no tocante às atividades de prática jurídica. Dessa feita, restou explicitado que a 

Portaria n. 1.886/94 deu maior importância às atividades de prática jurídica, o que, 

indubitavelmente, representou um grande avanço dos Cursos de Direito no país. 

Na parte final deste capítulo, tratou-se do estágio supervisionado previsto pela 

Resolução CNE/CES n. 9/2004; do estágio disciplinado pela Lei n. 11.788/2008, considerada 

a nova lei do estágio e, também, do Parecer CNE/CES n. 150/2013, que visa alterar a redação 

do artigo 7º da Resolução CNE/CES n. 9/2004. O capítulo a seguir trará uma abordagem das 

atividades desempenhadas no cotidiano do NPJ da UNIUBE, não só pelos alunos-estagiários, 

mas, também, pelos professores com atuação neste órgão. Neste capítulo o pesquisador 

destacará os meios utilizados no processo ensino-aprendizagem dentro desta instância de 

formação profissional. Dessa forma, elegeu-se o NPJ da UNIUBE para estudo e demonstração 

da importância das atividades desenvolvidas neste órgão ao acadêmico em Direito. Assim, 

pôde-se constatar também o relevante trabalho social desenvolvido por este NPJ junto à 

comunidade carente de Uberaba e cidades adjacentes. 
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III 
 

O NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNIVERSIDADE DE UBERABA  
 

 

 

 

terceiro e último capítulo traz, por meio de um estudo de caso sobre o NPJ da 

UNIUBE, localizado na cidade de mesmo nome, uma abordagem das atividades 

desenvolvidas no dia a dia desta importante instância de formação profissional, 

não só pelos alunos-estagiários, mas, também, pelos professores-orientadores com atuação 

junto ao órgão.
11

 Num primeiro momento, apresentada dos atuais da IES, bem como aspectos 

históricos do Curso de Direito da instituição e, também, do próprio NPJ em análise. No 

decorrer do capítulo, o pesquisador descreve os meios utilizados no processo ensino-

aprendizagem, destacando-se todas as atividades acadêmicas oferecidas ao longo das quatro 

fases do estágio supervisionado. Ao final, ressalta a importância destas atividades ao 

acadêmico em Direito e, ainda, demonstra o relevante trabalho social desenvolvido por este 

NPJ junto à população de baixa renda de Uberaba e cidades circunvizinhas. 

 

3.1 A Universidade de Uberaba e o seu Curso de Direito 

 

Em sentido lato, a UNIUBE tem suas origens no ano de 1940, quando o Professor 

Mário de Ascenção Palmério funda o Lyceu do Triângulo Mineiro, mais tarde denominado de 

Colégio Triângulo Mineiro. Posteriormente, pelo mesmo educador, são criadas as Faculdades 

de Odontologia (1947) e de Direito do Triângulo Mineiro (1951), além da escola de 

Engenharia do Triângulo Mineiro (1956), na cidade de Uberaba/Minas Gerais. 

 
A partir de 1972, as faculdades isoladas dão lugar a uma nova organização e 

a Instituição passa a se chamar Faculdades Integradas de Uberaba, ficando 

conhecida pela sigla FIUBE. A mudança possibilita que se criem, em 1973, 

os cursos de Educação Física, Psicologia, Pedagogia, Estudos Sociais e 

Comunicação Social. O ano de 1981 marca a fusão com a Fista -Faculdades 

Integradas Santo Tomás de Aquino. Com a medida, a FIUBE incorpora os 

cursos de Letras, Filosofia, História, Geografia, Estudos Sociais, Ciências 

(Química, Matemática e Biologia), Pedagogia (Supervisão Escolar nas 

                                                           
11

A UNIUBE conta, desde 2007, com o Campus Rondon, localizado na cidade de Uberlândia/MG, onde 

igualmente é ofertado o Curso de Direito, que também possui seu NPJ. Entretanto, o presente trabalho tem 

como estudo somente o NPJ da UNIUBE, localizado na Rua Dr. Lauro Borges n. 121, na cidade de 

Uberaba/MG. 

O 
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escolas de 1º e 2º graus, Orientação Educacional, Administração Escolar) e a 

habilitação em Jornalismo, do curso de Comunicação Social. A mais 

significativa das conquistas se dá em 1988: o reconhecimento como 

Universidade de Uberaba pelo Ministério da Educação. (UNIVERSIDADE 

DE UBERABA/UNIUBE, 2015, on-line). 

 

Importante dizer que a UNIUBE é uma instituição sem fins lucrativos, que tem 

como mantenedora a Sociedade Educacional Uberabense e, como dito acima, teve o seu 

reconhecimento de status de Universidade, no ano de 1988, por meio da Portaria do MEC 

de nº 544, de 25 de outubro daquele ano. Atualmente, em nível de graduação acadêmica, a 

instituição oferece 22 cursos presenciais e 14 na modalidade à distância. Além destes 

cursos, a IES oferta 8 cursos de graduação tecnológica, sendo 6 presenciais e 2 à 

distância. No programa de pós-graduação, a universidade conta com 23 cursos lato sensu, 

e 3stricto sensu (mestrados). Em nível de extensão, a UNIUBE possui 26 cursos 

presenciais e 57 cursos à distância. Em números gerais, a universidade conta com 27.731 

alunos matriculados, sendo 12.273 nos cursos presenciais e 15.458 nos cursos à 

distância.
12

 

O Curso de Direito da UNIUBE foi criado no ano de 1951, cuja autorização se 

deu pelo Decreto Federal nº 30.235, de 04 de dezembro do mesmo ano. O seu 

reconhecimento ocorreu quatro anos mais tarde, por meio do Decreto Federal nº 38.461, 

de 28 de dezembro de 1955. A última renovação de seu reconhecimento foi  por meio da 

Portaria MEC 29/2012, divulgada no Diário Oficial da União de 28/03/2012. 

Atualmente para o Curso de Direito, são ofertadas 340 vagas anuais, sob o regime 

semestral, cuja duração mínima é de 5 anos e carga horária total de 4.887 horas.  

Importante informar que a primeira turma de bacharéis em Direito da instituição formou-

se em 1956, ou seja, há 59 anos. Em poucas palavras, pode-se dizer que o Curso de 

Direito da UNIUBE é, sem sombra de dúvidas, um dos cursos de Direito mais antigos e 

tradicionais do interior do Brasil. 

 

3.2 O início das atividades práticas no Curso de Direito da Universidade de Uberaba 

 

Sobre a origem das atividades práticas no Curso de Direito da UNIUBE, Gonçalves 

(2007, p. 258) esclarece que: 

 
 

                                                           
12

Dados atualizados e fornecidos pela UNIUBE no mês de julho do ano 2015.  
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As atividades relacionadas ao serviço de assistência judiciária prestadas pelo 

Curso de Direito da Universidade de Uberaba (UNIUBE), tiveram seu início 

em 21 de setembro do ano de 1978, e tinham como objetivo a formação 

profissional do estudante de Direito com ênfase na prática. À época a 

Universidade de Uberaba era denominada de Faculdades Integradas de 

Uberaba (FIUBE) e o serviço de assistência jurídica funcionava em uma 

modesta sala localizada no Fórum Melo Viana e, como hoje, também se 

destinava ao atendimento de pessoas carentes da sociedade uberabense. A 

princípio, o atendimento apenas tinha condições de abranger as áreas cível e 

criminal. Sob a supervisão do professor, o aluno fazia o atendimento ao 

cliente tentando, sempre que possível, uma composição amigável entre as 

partes. Caso isso não ocorresse, a ação competente era proposta visando 

assim, defender os interesses do atendido. 

 

Vale registrar que naquele tempo em que o estágio não era obrigatório, foram 

inscritos apenas 19 (dezenove) estagiários que se revezavam durante os cinco dias úteis da 

semana, para atendimento ao público. 

 

3.3 As mudanças e a atual fase do estágio supervisionado 

 

Após uma reestruturação, no ano de 1991, o serviço de assistência judiciária passou a 

se chamar estágio profissional, e seu funcionamento migrou para o Campus I, também 

denominado Campus Centro, da UNIUBE, localizado na Avenida Guilherme Ferreira, na 

cidade de Uberaba. 

Importante informar que nesta nova fase, o estágio profissional já contava com 

aproximadamente 130 (cento e trinta) alunos matriculados. 

Em relação ao percurso histórico do NPJ da UNIUBE, Gonçalves (2007, p. 259) 

assevera que: 

 

Em meados do ano 1999, o estágio profissionalizante da Universidade de 

Uberaba passou a ter suas atividades exercidas em um prédio situado no 

pátio da Igreja de São Domingos, onde funcionou por mais de 05 (cinco) 

anos. Em cumprimento à Portaria nº 1.886/94, do MEC, os alunos do 4º ano 

do Curso de Direito da Universidade de Uberaba, passaram a frequentar 

obrigatoriamente o estágio supervisionado já no ano de 1999. 

 

No início do ano de 2005, foi inaugurado o novo prédio do NPJ da UNIUBE 

localizado na Rua Dr. Lauro Borges, ao lado do Fórum Melo Viana, onde funciona até os dias 

atuais. O referido prédio conta com modernas instalações a fim de melhor atender a todos. 

Sem dúvida foi um grande avanço para o Curso de Direito da Universidade, dando maiores 

condições de trabalho para alunos e professores, bem como uma maior comodidade para os 

seus usuários. 
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Atualmente as atividades do estágio supervisionado são direcionadas aos acadêmicos 

que estão matriculados nos 7º, 8º, 9º e 10º períodos do Curso de Direito, dividindo-se 

respectivamente nos Estágios I, II, III e IV.  

Ademais, de acordo com a atual programação do estágio adotada pelo Curso de 

Direito da UNIUBE, o aluno inicia seus trabalhos com a parte simulada de atividades, 

para tão somente depois atuar na parte real com atendimento à população (as atividades 

desenvolvidas pelos discentes e docentes serão vistas detalhadamente no item 3.4).  

Como abordado no item 3.2, no início o serviço de assistência jurídica contava 

com apenas 19 (dezenove) estagiários; em contrapartida, atualmente o NPJ da UNIUBE 

conta com 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) alunos matriculados nas quatro fases do 

Estágio.
13

 

 

3.4 O Regulamento, a composição e a estrutura organizacional do NPJ da UNIUBE 

 

Para um bom funcionamento, o NPJ da UNIUBE possui um regulamento que rege as 

atividades do Estágio Curricular Supervisionado. Nele estão contidos os regramentos que 

disciplinam as tarefas e atribuições dos alunos-estagiários, dos professores-orientadores, da 

coordenação, das secretarias e de todos aqueles que estão envolvidos diretamente no seu dia a 

dia. 

Consoante dispõe o § 1º, do artigo 1º, do mencionado Regulamento, o Estágio 

Curricular, que é obrigatório e integra o currículo mínimo do Curso de Direito, está 

distribuído nos 4 (quatro) últimos períodos semestrais do Curso, por meio de 320 

(trezentos e vinte) créditos, sendo de cumprimento obrigatório por parte do aluno de, no 

mínimo, de 80 (oitenta) créditos em cada semestre.
14

Para melhor compreensão, o 

parágrafo 2º, do mesmo artigo, define o que é crédito, e que deverá ser cumprido pelo 

discente. Veja-se: 

 

 

                                                           
13

Dados coletados em junho de 2015 junto ao NPJ da UNIUBE). 
14

Em que pese a Resolução CNE/CES n. 9/2004dispor sobre a possibilidade da IES celebrar 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‖ (BRASIL, 2004 artigo 7º, § 1º), a UNIUBE não celebra convênio para que o aluno 

possa cursar parte do estágio supervisionado fora do ambiente de seu NPJ. É importante consignar que 

existem vários convênios firmados pela IES com órgãos como o Poder Judiciário, Ministério Público, dentre 

outros; entretanto, tais estágios são de caráter extracurricular, e também são extremamente importantes para a 

formação profissional do acadêmico, mas não têm o condão de suprir, seja total ou parcialmente, as atividades 

ministradas no estágio supervisionado da instituição (grifo nosso). 
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Considera-se crédito a expressão numérica que corresponde à realização de 

uma atividade, previamente estabelecida nos critérios de avaliação, que se 

encontram inseridos neste regulamento como anexo I, e por esse motivo não 

se confunde com a carga horária destinada à realização dos estágios, carga 

que se encontra definida na grade curricular do aluno estagiário de acordo 

com o seu currículo. (UNIUBE, 2009). 

 

A carga horária a ser cumprida pelo aluno-estagiário junto ao NPJ da UNIUBE não 

pode ser confundida com a carga horária de eventuais estágios extracurriculares que 

porventura venham a ser cursados pelo discente. Portanto, deve o acadêmico cumprir, 

obrigatoriamente, todas as atividades do estágio curricular supervisionado ministrado no 

âmbito do NPJ da instituição, cuja carga horária é de 460 horas, conforme estabelece o PP do 

Curso de Direito.  

Tais atividades, segundo o que preceitua o artigo 2º do Regulamento, são 

exclusivamente práticas e devem proporcionar ao discente a participação em situações reais e 

simuladas e de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, intermediadas por uma 

análise crítica. As atividades desenvolvidas pelos alunos-estagiários serão vistas com mais 

propriedade no item 3.5 desse capítulo. 

O artigo 5º do Regulamento em comento dispõe que o NPJ da UNIUBE é o órgão 

em se realizam as atividades de estágio dos alunos do Curso de Graduação em Direito . Ele 

é composto por: ―I - uma coordenação; II - professores orientadores; III - advogado; IV - 

assistente social; V - secretarias de estágios; VI - laboratório jurídico; e II - escritório 

modelo de assistência jurídica‖ (UNIUBE, 2009).Também integra a composição acima, 

um(a) psicólogo(a) que, em conjunto com estagiários do curso de Psicologia, atua em 

casos em que é conveniente o acompanhamento psicológico do assistido, principalmente 

nas demandas que envolvem o Direito das Famílias. Assim sendo, quando for o caso, o(a) 

profissional, juntamente com os estagiários do curso de Psicologia, deve encaminhar o 

assistido para um melhor acompanhamento psicológico por meio da clínica do curso de 

Psicologia da UNIUBE, que funciona no Campus Centro e, que, a exemplo do NPJ, 

também atende gratuitamente uma boa parcela da população carente de Uberaba e de 

cidades da região. 

No tocante à estrutura organizacional, o artigo 6º do Regulamento prevê as 

atribuições do coordenador, que deverá ser indicado pela Direção do Curso e designado pelo 

Reitor, sendo elas: 
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I - coordenar o Núcleo de Prática Jurídica; II - implementar as decisões da 

Direção e do Colegiado do Curso; III - assinar as correspondências, certidões 

e declarações referentes aos estágios; IV - aprovar os modelos de 

formulários utilizados pelas secretarias do Núcleo de Prática Jurídica; V - 

aprovar, a cada semestre, o elenco de atividades simuladas a serem 

desenvolvidas; VI - acompanhar o registro de créditos obtidos pelos 

estagiários; VII - coordenar e supervisionar todas as atividades de estágio na 

forma deste regulamento e demais normas pertinentes; VIII - coordenar e 

supervisionar as atividades de Conciliação, Mediação e Arbitragem 

desenvolvidas pelo laboratório Jurídico e Escritório Modelo de Assistência 

Jurídica; VIII - aprovar a composição das equipes de professores-

orientadores e escalas de horário dos estagiários de forma a manter 

distribuição equitativa de professores-orientadores e colaboradores, nos 

diversos horários de funcionamento do NPJ; IX - estabelecer critérios, 

juntamente com os professores-orientadores, constantes do roteiro de 

atendimento aos clientes; e X - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

(UNIUBE, 2009). 

 

Quanto aos professores-orientadores, o artigo 7º do Regulamento, define que são 

aqueles docentes que exercem atividades no NPJ, competindo-lhes principalmente: 

 
I - orientar, supervisionar, avaliar o trabalho, as atividades simuladas e reais, 

as atividades de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e as visitas orientadas 

realizadas pelos alunos-estagiários; II - efetuar o controle da frequência e 

efetiva participação dos alunos-estagiários de acordo com os critérios de 

avaliação fixados pelo Colegiado do Curso; e III - acompanhar, orientar, 

corrigir e assinar, juntamente com os alunos-estagiários, as petições e 

requerimentos encaminhados aos órgãos competentes, bem como todos os 

atos processuais. (UNIUBE, 2009). 

 

No que concerne aos alunos-estagiários, para fins de Estágio Curricular obrigatório, 

o artigo 8º, preconiza que são todos os alunos matriculados a partir do 7º período do Curso, 

nas disciplinas Estágio I, II, III e IV, competindo-lhes principalmente: 

 

I - realizar, sob a orientação dos professores do Núcleo de Prática Jurídica, 

todas as atividades simuladas e reais previstas no roteiro de atividades e nos 

planos de ensino para a disciplina, semestralmente; II - participar com os 

professores orientadores, assistente social e estagiários da psicologia, das 

atividades de mediação conciliação e arbitragem, realizadas no Laboratório 

Jurídico e no Escritório Modelo de Assistência Jurídica. III - protocolar junto 

à Secretaria de Procedimentos Simulados as peças, os instrumentos e 

relatórios previstos semestralmente; IV - comparecer às audiências 

simuladas das rotinas de seu grupo; V - cumprir semanalmente seu horário 

no Laboratório Jurídico e no plantão de atendimento no Escritório Modelo 

de Assistência Jurídica do Núcleo de Prática Jurídica; VI - comparecer e 

participar de todas as atividades inerentes aos Estágios; VII - preencher as 

fichas de atendimento de todos os clientes sob sua responsabilidade 

atendidos pelo Núcleo de Prática Jurídica; VIII - apresentar, semanalmente, 

aos professores-orientadores, relatório das atividades desenvolvidas em seu 

plantão, relativamente ao andamento processual das ações sob sua 
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responsabilidade e ao atendimento da clientela; IX - redigir e assinar, juntamente 

com o professor-orientador, as petições das ações nas quais participa como 

estagiário; X - acompanhar, juntamente com a secretaria do Núcleo de Prática 

Jurídica, as publicações oficiais visando cumprir as intimações e prazos nos autos 

sob sua responsabilidade; XI - agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo 

bom nome do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Uberaba; XII - 

comparecer ao Núcleo de Prática Jurídica devidamente trajado; e  XIII - cumprir 

este Regulamento, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Direto vigentes e o Regulamento Geral da Universidade de Uberaba.§ 1º - Para fins 

de realização das atividades reais de atendimento à população carente, os alunos 

estagiários trabalharão em duplas.§ 2° - No exercício das atividades vinculadas, 

direta ou indiretamente, ao Núcleo de Prática Jurídica, aplicam-se subsidiariamente 

aos estagiários do Curso de Graduação em Direito as normas do Código de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. (UNIUBE, 2009). 

 

Note-se, aqui, um leque de atividades que são desenvolvidas pelo discente, que 

contribuem para a sua formação profissional e que, consequentemente, lhe darão aptidão para 

o exercício profissional, de modo especial à advocacia. 

Assim, as atividades desenvolvidas pelos alunos-estagiários junto ao NPJ 

possibilitam aliar o conhecimento teórico acumulado ao longo do curso àquelas de cunho 

prático que, diga-se de passagem, são imprescindíveis ao exercício da advocacia.  

O estágio, centro desse cenário, seria um componente importante, à medida que lhe 

compete consolidar a aprendizagem. Entre a teoria e a prática, existe sempre um intervalo 

difícil de ser preenchido. Por meio dele, esclarecem-se as ideias e teorias, assim como se 

consolidam as práticas, as quais são função da recorrência. Quanto mais se faz algo, desde 

que compreendido, mais chance há de sua retenção na memória de longo prazo.  

Ainda dentro da estrutura organizacional, merecem destaque as duas secretarias 

existentes no NPJ da UNIUBE. Uma vinculada ao Laboratório Jurídico, local em que são 

elaboradas e desenvolvidas as atividades exclusivamente simuladas pelos alunos-estagiários. E 

outra, ao Escritório Modelo, que é o segmento acadêmico do Estágio Curricular em que os alunos 

desenvolvem, em regra, as atividades reais.  

O artigo 10 do Regulamento do NPJ da UNIUBE estabelece a competência da 

secretaria do Laboratório Jurídico. Veja-se: 

 
I - receber as atividades semanais realizadas pelos alunos-estagiários, 

registrando os respectivos créditos obtidos e arquivando-os posteriormente; 

II - organizar os grupos de rotinas de cada semestre; III - autuar e promover 

o andamento dos feitos simulados; IV - organizar e publicar a pauta das 

audiências simuladas e dos atos processuais de cada ação; V - lançar, ao 

final de cada semestre, os créditos obtidos pelos alunos-estagiários; e VI - 

expedir certidões pertinentes à frequência dos alunos-estagiários para fins de 

inscrição junto aos quadros de estagiários da Ordem dos Advogados do 

Brasil. (UNIUBE, 2009). 
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Como visto, a secretaria vinculada ao Laboratório Jurídico é de fundamental 

importância para o exercício das atividades simuladas desempenhadas no NPJ.  

Da mesma forma, merecem destaque algumas das atribuições da secretaria ligada ao 

Escritório Modelo, estabelecidas pelo artigo 11 do Regulamento: 

 
I - manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem 

como de toda a documentação e legislação referente ao Estágio; II - 

expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao Estágio, respeitadas 

as competências específicas da Direção do Curso; III - manter em arquivo 

as pastas individuais dos clientes do Escritório Modelo de Assistência 

Jurídica com cópias de todas as petições protocolizadas; IV - manter em 

arquivo as pastas individuais dos alunos; V - acompanhar as publicações 

das intimações dos Diários dos Judiciários do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, 

inclusive no segundo grau de jurisdição, lançando nas fichas dos clientes as 

referidas publicações, com prévio aviso dirigido aos professores-

orientadores e estagiários; VI - tornar públicas nas fichas dos clientes e 

agendar no livro próprio, as audiências designadas; e VII - apresentar 

relatórios mensais do número de atendimentos e ações sob a sua 

responsabilidade. (UNIUBE, 2009). 

 

Se por um lado, a secretaria vinculada ao Laboratório Jurídico é responsável pelas 

atividades de cunho simulado, a secretaria do Escritório Modelo é responsável pelas 

atividades reais. Isso significa dizer que esta última possui o controle dos processos judiciais e 

extrajudiciais que estão sob o patrocínio do NPJ. Por isso, tem papel essencial na composição 

e funcionamento do órgão. 

 

3.5 A estrutura acadêmica e as atividades desenvolvidas pelos alunos-estagiários e pelos 

professores-orientadores 

 

No que se refere à estrutura acadêmica do NPJ da UNIUBE, pode-se dizer que o 

mesmo é dividido em duas partes, uma denominada de Laboratório Jurídico, e outra, de 

Escritório Modelo. Esta divisão já foi abordada com mais propriedade no item 2.2 do 

Capítulo II. 

O Laboratório Jurídico, segundo o que dispõe o artigo 12 do Regulamento em 

análise, é o segmento acadêmico do Estágio Curricular onde são elaboradas e desenvolvidas 

pelos alunos do 7º e 8º períodos, as atividades simuladas por meio dos estágios I e II, 

respectivamente. 

No Estágio I, o aluno estudará de forma simulada e prática, conteúdos 

relacionados ao Direito Civil. É neste momento que o aluno do Curso de Direito tem, 

muitas vezes, o seu primeiro contato com a prática do processo. Dessa forma, para se 
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aplicar o direito material (Direito Civil), torna-se imprescindível o estudo, concomitante, 

do Direito Processual Civil. 

Se antes, dentro da sala de aula convencional o aluno tinha apenas embasamento 

teórico e processual, nessa fase, efetivamente, o aluno tem a oportunidade de aliar o seu 

conhecimento teórico acumulado ao longo do curso às questões e casos práticos.
15

 

O artigo 13 do Regulamento estabelece que o aluno matriculado no Estágio I 

estudará de forma simulada e prática, no mínimo, os seguintes conteúdos: 

 
I - Direito Civil: a) parte geral; b) obrigações; c) contratos e responsabilidade 

civil; d) empresa; e) coisas; f) família; ed) sucessões. II - Processo Civil: a) 

processo de conhecimento; b) processo de execução; c) processo cautelar; d) 

procedimentos especiais; e, instrumento de mandato. III - Estatuto e Código 

de Ética da OAB; IV - Lei Orgânica da Magistratura Nacional; e V - Lei 

Orgânica do Ministério Público. (UNIUBE, 2009). 

 

Ainda, segundo o que dispõe o parágrafo único do mesmo artigo, ―[...]o plano de 

ensino do Estágio I, deverá conter a íntegra dos conteúdos programáticos, podendo 

contemplar outros conteúdos além dos enumerados acima‖ (UNIUBE, 2009). 

Dentre os documentos e peças processuais elaborados pelos alunos no Estágio I, 

podem ser citados: procuração, substabelecimento, declaração de hipossuficiência econômica 

e contratos; petições iniciais: de cobrança, execuções de título extrajudicial, divórcios 

consensual e litigioso, alimentos, revisional e execuções de alimentos, investigação de 

paternidade, anulatória parcial de registro civil, interdição, mandado de segurança, obrigação 

de fazer, indenizações, usucapião, retificação de registro civil, ações possessórias e medidas 

de natureza acautelatória; defesas: contestação, reconvenção, pedido contraposto, embargos, 

exceções; além de incidentes processuais (impugnação ao valor da causa, impugnação à 

gratuidade da justiça e etc.); recursos: de apelação, agravo retido, agravo de instrumento, 

embargos de declaração, dentre outros. 

Durante o semestre, após as orientações pertinentes passadas pelos professores, os 

alunos são divididos em grupos (pares), e dois casos simulados são sorteados de forma que 

um grupo atue na defesa dos interesses do autor (caso 1), e no outro processo, atue na defesa 

dos interesses do réu (caso 2). Para tanto, a secretaria do Laboratório Jurídico dará o suporte 

necessário ao desenvolvimento desta atividade, irá protocolizar e autuar as petições, intimaras 

                                                           
15

O aluno matriculado no Estágio I – Direito Civil, recebe em seu primeiro dia de aula, o caderno de atividades 

contendo os casos que serão trabalhados no decorrer do semestre. Isso acontece da mesma forma nos Estágios 

II, III e IV (vide ANEXOS 3–6). 
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partes por intermédio de seus procuradores, publicar as decisões, certificar os prazos, fazer 

carga dos autos, enfim, realizar os atos comumente feitos por uma secretaria judicial. 

Desse modo, os alunos irão peticionar e praticar todos os atos inerentes a um 

processo judicial real, verdadeiro. Ao final do semestre, são realizadas audiências simuladas, 

presididas pelo professor (que atua na condição de Juiz de Direito), nas quais os alunos 

exercem os papéis de advogados, partes (autor e réu) e testemunhas. Após a instrução 

processual e a análise das provas constantes dos autos, a sentença é proferida pelo Juiz de 

Direito (professor) (vide ANEXO 7).
16

 

Outra atividade de suma importância para todos os alunos, mas, principalmente, para 

aqueles que ainda não tiveram contato com autos de processos judiciais, é a atividade 

denominada análise de autos findos. Essa atividade, como próprio nome diz, tem por escopo 

propiciar ao aluno analisar e conhecer, passo a passo, um processo judicial por meio dos autos 

de um processo real já finalizado junto ao Judiciário.  

Mesmo que, no decorrer do curso, alguns alunos já tenham definido a profissão que 

irão exercer após a colação de grau, palestras são ministradas ao longo do semestre por 

advogados, Juízes de Direito, Promotores de Justiça e outros profissionais do Direito. O 

objetivo precípuo dessas palestras é justamente salientar o papel de cada profissão, e 

possibilitar ao aluno conhecer um pouco mais das carreiras jurídicas que poderá escolher após 

o término do curso. Merece destaque, também, a palestra sobre a língua portuguesa em termos 

jurídicos, que é ministrada nessa fase do estágio. Essa atividade tem como propósito 

demonstrar a importância do emprego correto da língua portuguesa nas peças processuais por 

parte dos operadores do Direito, a fim de evitar erros comumente vistos no dia a dia forense. 

Ainda nessa fase, os alunos podem realizar visitas guiadas, pelo professor-orientador, 

a órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e repartições públicas relacionadas. 

Interessante anotar que o discente está sendo preparado para não só atender a 

população na condição de estagiário em casos reais nos Estágios III e IV, mas, também, para 

atuar profissionalmente. 

É oportuno registrar que no Estágio I, o aluno não é submetido à avaliação 

tradicional por meio de provas. Ao final do semestre, cumpridos os créditos e a frequência 

exigidos no artigo 1º do Regulamento, o aluno estará apto a prosseguir, matriculando-se no 

Estágio II, que se realizará no semestre subsequente. 
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Essa atividade é de fundamental importância, principalmente para aqueles alunos que até então, não tiveram 

contato com autos de um processo judicial. 
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Assim, o aluno matriculado no Estágio II estudará de forma simulada/prática, no 

mínimo, os seguintes conteúdos envolvendo Direito do Trabalho e Direito Processual do 

Trabalho: 

 
I - estrutura da justiça do trabalho com os seus respectivos órgãos (Varas do 

Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, 

Superior Tribunal Federal);II -elaboração de peças processuais relacionadas 

às verbas rescisórias na cessação de um contrato de trabalho; aos ritos 

procedimentais do processo do trabalho (sumaríssimo, ordinário e especial e, 

ainda, todos os requisitos necessários à elaboração da petição inicial);III - 

petições iniciais pelos ritos ordinário, sumaríssimo e especial; IV - defesas: 

contestações de todos estes procedimentos citados, com ou sem preliminares, 

prejudicial de mérito, negativa de fatos e de pedidos, requerimentos finais e 

provas utilizadas; V - embargos de declaração; VI - recurso ordinário e 

contrarrazões; VII - agravo de instrumento e contraminuta; VIII - embargos 

à execução; IX - agravo de petição.(UNIUBE, 2009). 

 

Ainda, no Estágio II, o aluno também estudará de forma simulada/prática, no 

mínimo, os seguintes conteúdos envolvendo Direito Penal e Direito Processual Penal: 

 
Fase pré-processual (fase de investigação): I - procuração (Código Penal); II 

- representação criminal; III - liberdade provisória com e sem fiança; IV -

relaxamento de prisão; V -―habeas corpus‖; VI-restituição de coisa 

apreendida. Fase judicial: I – liberdade provisória com e sem fiança; II – 

―habeas corpus‖; III – relaxamento de prisão; IV – queixa-crime; V – 

resposta à acusação; VI – exceções; VII – alegações finais; VIII – mandado 

de segurança; IX – recursos (ditos ordinários): recurso em sentido estrito, 

embargos declaratórios, apelação, embargos infringentes ou de nulidade, 

revisão criminal e carta testemunhável; X – recursos para o Superior 

Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal (ditos 

extraordinários): recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário 

constitucional, agravo de instrumento (Lei n. 8.038/90), agravo regimental, 

―habeas corpus‖ e mandado de segurança; XI – execução da pena (Lei n. 

7.210/84): progressão de regime (de fechado para semiaberto e de 

semiaberto para aberto), unificação de penas, incidente de regressão 

prisional e agravo em execução. (UNIUBE, 2009). 

 

Aqui cumpre registrar que, à luz do que estabelece o § 2º, do artigo 15 do 

regulamento em estudo, ―[...] a secretaria do Laboratório Jurídico, além de funcionar como a 

secretaria de um juízo, também é responsável pelo controle e registro dos créditos produzidos 

pelos alunos estagiários‖ (UNIUBE, 2009). 
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Ao final do Estágio II, o aluno-estagiário, além de cumprir os créditos e frequência 

exigidos no regulamento, também deverá ter atingido média 6 (seis) para que possa alcançar o 

perfil exigido pelo Curso de Direito e, por conseguinte, a sua aprovação.
17

 

O objetivo dessas avaliações é justamente aferir se o aluno-estagiário alcançou o 

perfil previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Direito pois, segundo o artigo 16 do 

regulamento, é necessário que o discente tenha desenvolvido as seguintes habilidades e 

competências: 

 
I – capacidade de exposição escrita e oral, exibindo articulação lógica de 

pensamento; II - pesquisa jurídica, tanto doutrinária, quanto jurisprudencial; 

III - expressão jurídica das ideias; IV - capacidade de identificação das 

soluções possíveis para os conflitos sociais, individuais e coletivos, 

respeitados os conteúdos dogmáticos já estudados; V - aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos já estudados aos casos concretos; VI - domínios 

indispensáveis ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação 

jurídica; e VII - sólida formação humanista e ética. (UNIUBE, 2009). 

 

Na hipótese do aluno ser reprovado na avaliação de perfil do Estágio II, o mesmo deverá 

cursar novamente a disciplina, o que impede a sua progressão curricular, independentemente do 

número de créditos cumpridos ao longo do semestre (artigo 24, § 2º, do Regulamento). 

Cabe ressaltar que nos Estágios I e II, as atividades desenvolvidas pelos alunos são 

exclusivamente práticas e simuladas. 

Ainda sobre a importância do Laboratório Jurídico, Boyadjian (2004, p. 63) leciona que: 

 
Trata-se do órgão responsável pelo desenvolvimento das atividades de cunho 

simulado e hipotético. Seu trabalho é fundamental, uma vez que 

complementa a atuação dos Escritórios Modelos. Consiste na promoção de 

treinamentos, pesquisas e simulações orientados por professores de cada área 

de estágio oferecida pela instituição de ensino. 

 

No que diz respeito ao Escritório Modelo (Estágios III e IV), os alunos participarão 

de atividades reais por meio de atendimento à população, mas, também, continuarão 

desenvolvendo atividades simuladas. 

O artigo 17 do Regulamento do NPJ da UNIUBE define que o 
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No Estágio II, o aluno é submetido a 3 (três) avaliações que versam sobre a elaboração de peças processuais 

relacionadas ao Direito Civil e Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho 

e Direito Penal e Direito Processual Penal. A cada avaliação são distribuídos 10 (dez) pontos, ou seja, o aluno 

precisa atingir ao menos 18 (dezoito) pontos para, consequentemente, conseguir a média 6 (seis) (vide artigo 

24 do Regulamento). 
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[...] Escritório Modelo de Assistência Jurídica-EMAJ, é o segmento do 

Estágio Curricular onde se desenvolvem as atividades práticas reais de 

atendimento ao público economicamente carente, por meio da assistência 

jurídica gratuita e tem por finalidade o treinamento prático dos estagiários 

matriculados no 9º e 10º períodos do curso, nos Estágios III e IV, 

respectivamente.§ 1º - A prestação de assistência jurídica gratuita destinada 

à população carente deve abranger, no mínimo, as áreas: cível, consumidor, 

criminal, trabalhista e previdenciária.§ 2° - Poderão ser firmados convênios 

para atendimento de associações para a defesa de interesses difusos e 

coletivos, pelo Escritório Modelo de Assistência Jurídica.§ 3° - Serão 

desenvolvidas atividades de conciliação, mediação e arbitragem. (UNIUBE, 

2009). 

 

Consoante previsão contida no artigo 17 do Regulamento, o Escritório Modelo de 

Assistência Jurídica-EMAJ, ou somente Escritório Modelo, é a fase do Estágio Curricular em 

que o aluno, sob a supervisão do professor-orientador, irá desenvolver as atividades práticas 

reais por meio de atendimento à população de parcos recursos econômicos.  

É oportuna a observação feita sobre esta importante fase do Estágio Curricular, 

por Luiz Marlo de Barros Silva (2006, p. 253): 

 
Através da Assistência Jurídica, os estudantes e seus assistidos aprendem e 

ensinam mutuamente. O estudante pode superar o advogado convencional, 

na medida em que, durante o atendimento, eles trocam experiências com os 

assistidos e orientadores, debatendo amplamente a causa, as diversas 

possibilidades jurídicas, tanto no campo judicial quanto no extrajudicial, 

aplicáveis ao caso concreto e os eventuais resultados a serem obtidos. 

Também, a prestação de Assistência Jurídica Gratuita pode se transformar 

em um valioso instrumento de educação para a prática política, não 

necessariamente partidária e, consequentemente, um largo incentivo ao 

exercício pleno da cidadania que possibilitará, ao estudante, um 

enfrentamento paulatino das graves questões em que estão envolvidos os 

economicamente carentes, ou seja, a maior parte da população brasileira. 

 

Destaca-se, então, que além do caráter pedagógico que o NPJ exerce, o mesmo 

também desempenha um importante trabalho social (esse assunto será abordado com mais 

amplitude no item 3.6). 

Portanto, para que o aluno-estagiário possa desenvolver as atividades previstas para 

essa fase do Estágio, o caput, do artigo 18 do regulamento estabelece que 

 
[...] a totalidade da carga horária destinada ao Estágio, na grade curricular do 

aluno estagiário, no âmbito do Escritório Modelo de Assistência Jurídica, 

deverá ser utilizada para a efetivação de atividade de estudo de casos reais 

atendidos pelo Núcleo de Prática Jurídica, das áreas de Penal e Trabalho 

destinando-se, para tanto o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do 

total da carga horária, e, para atendimento ao público carente, em plantão, os 

restantes 75% (setenta e cinco por cento). (UNIUBE, 2009). 
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Dessa forma,  

 
[...] os alunos-estagiários, durante um dia da semana (à tarde), previamente 

fixado pelo Núcleo de Prática Jurídica, em cumprimento à carga horária 

mencionada no caput, atenderão aos clientes selecionados pelo Serviço de 

Assistência Social da Universidade de Uberaba. (§ 1º do artigo 18). [...] os 

alunos-estagiários devem, obrigatoriamente, manter nas pastas dos clientes 

cópias de todas as peças processuais produzidas nos autos, bem como os 

relatórios da conciliação, mediação ou arbitragem. (§ 2º do artigo 18). 

(UNIUBE, 2009). 

 

Importante dizer que, em relação aos Estágios III e IV – Direito do Trabalho e 

Direito Processual do Trabalho, Direito Penal e Direito Processual Penal, os alunos 

participam de atendimentos em casos reais, recebendo o cliente que procura os serviços 

oferecidos pelo NPJ. Além de elaborar peças processuais inerentes a cada caso real, os 

alunos-estagiários, sob a supervisão do professor-orientador, poderão visitar as varas do 

trabalho, delegacias de polícias, presídios, fóruns, repartições públicas, bem como participar 

das audiências. Ao longo dos dois semestres, os alunos-estagiários também estudam temas 

correlatos através de casos simulados, também denominados ―cases‖.  

No tocante aos demais ramos do Direito, tais como Direito Civil, Direito 

Previdenciário, dentre outros, os alunos deverão desenvolver as atividades práticas reais, 

sempre sob a orientação e supervisão do professor-orientador. Nesse sentido, o atendimento 

ao público realizado pelo Escritório Modelo, ocorrerá durante o período letivo escolar, com 

horário fixado pelo próprio NPJ. Vale mencionar que durante as férias escolares, o 

atendimento a novos clientes ficará suspenso, enquanto o acompanhamento das ações 

patrocinadas pelo Escritório Modelo ficará a cargo do advogado do NPJ (artigo 20 do 

Regulamento). 

Quanto ao atendimento a clientes e ao acompanhamento das ações judiciais pelos 

alunos-estagiários junto ao Escritório Modelo, os mesmos deverão ser feitos em duplas que 

serão orientadas e supervisionadas pelos professores-orientadores, conforme previsão contida 

no caput do artigo 19 do Regulamento.
18

 

Sobre a participação do professor-orientador nesta fase do Estágio, Silva (2006, 

p. 264) defende que: 

 

                                                           
18

Durante esta fase do estágio, o professor-orientador fica responsável por um determinado número de duplas de 

alunos-estagiários. Tal atividade permite que o docente tenha contato mais próximo com os alunos-estagiários 

que estão sob sua supervisão, bem como também facilita bastante o atendimento aos clientes, pois possibilita 

ao professor conhecer o caso e o problema de cada um destes. Para melhor aproveitamento pedagógico, o ideal 

é que cada professor-orientador tenha no máximo 3 (três) duplas por dia de atendimento. 
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O orientador do Escritório Modelo, que deve ter capacidade postulatória, na 

atividade de proporcionar a formação prática ao aluno, deve exercer uma 

postura que consiga conjugar a atividade de docência com a de profissional 

do Direito. Deve ter a paciência característica de um professor, levando-se 

em conta que os casos práticos que se apresentam no Escritório Modelo têm 

o condão de dar ao aluno-estagiário a capacidade de apreender as nuanças do 

Direito. O orientador deve discutir e explicar a situação fática que se 

apresenta, pondo em relevo as atividades do advogado, do juiz, do membro 

do Ministério Público, de procuradores e de outros profissionais que têm o 

Direito como ferramenta de trabalho, de modo a dar ao aluno uma noção 

geral de todas as atividades jurídicas. 

 

De outro norte, o aluno-estagiário deve manter-se assíduo e participativo nas 

atividades do Escritório Modelo. O parágrafo único do artigo 19 do Regulamento dispõe que  

 
[...] sobre a assiduidade e a participação qualitativa do aluno-estagiário nas 

atividades do Escritório Modelo de Assistência Jurídica incidirão os créditos, 

conforme critérios de avaliação aprovados pelo Colegiado do Curso de 

Direito, e que fazem parte integrante do presente regulamento, como anexo 

I. (UNIUBE, 2009; vide ANEXO 3–6). 

 

No tocante à atuação dos discentes nessa fase, insta salientar que 

 
[...] a dupla de alunos-estagiários é responsável pelo preenchimento de todos 

os formulários dos clientes por ela atendidos e pelo encaminhamento à 

Secretaria do Escritório Modelo de Assistência Jurídica para controle e 

cadastramento dos clientes e suas ações. (UNIUBE, 2009, art. 20, § 2º). 

 

Incumbe também aos alunos-estagiários o acompanhamento dos prazos, publicações 

e despachos das ações patrocinadas pelo Escritório Modelo, o que é feito pela dupla de 

acadêmicos que, semanalmente, deve lançar na ficha do cliente, fornecida pela Secretaria do 

Escritório Modelo, as publicações e os procedimentos tomados (§ 4º do artigo 20). Ainda, 

―[...] semanalmente, ao final de cada plantão, a dupla de estagiários deve informar aos 

professores-orientadores sobre as atividades realizadas, cliente atendidos e andamento das 

ações sob sua responsabilidade‖ (UNIUBE, 2009, art. 20, § 5º). 

Salienta-se que o Escritório Modelo, consoante previsão contida no § 3º do artigo 20 

do regulamento e, seguindo ainda os ditames da Portaria do MEC n. 1.886/94, também deve 

oferecer o trabalho de mediação, conciliação e arbitragem por meio da dupla de alunos-

estagiários, com a presença do professor-orientador, do(a) psicólogo(a), alunos do Curso de 

Psicologia e do assistente social do NPJ. A inclusão destes serviços tem por objetivo precípuo 

a redução de disputas judiciais, o que além de evitar o desgaste emocional das partes 
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envolvidas, também contribui com o próprio Poder Judiciário à medida que se reduz o número 

de processos.
19

 

Acerca do trabalho de mediação, conciliação e arbitragem, Lília Maria de Morais 

Sales (2007, p. 23; 42-6) apresenta as seguintes definições: 

 

A mediação é um procedimento consensual de solução de conflitos por meio 

do qual uma terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – 

age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As 

pessoas envolvidas nesse conflito são as responsáveis pela decisão que 

melhor as satisfaça. A mediação representa assim um mecanismo de solução 

de conflitos utilizado pelas próprias partes que, movidas pelo diálogo, 

encontram uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória. O mediador é a 

pessoa que auxilia na construção desse diálogo. [...] A conciliação é um 

meio de solução de conflitos em que as pessoas buscam sanar as 

divergências com o auxílio de um terceiro, o qual recebe a denominação de 

conciliador. A conciliação em muito se assemelha à mediação. A diferença 

fundamental está na forma da condução do diálogo entre as partes. Na 

conciliação, o terceiro — conciliador — interfere na discussão entre as 

pessoas sugerindo e propondo soluções para o conflito. Essas sugestões 

devem ser fundamentadas nas falas das pessoas que vivenciam o conflito. O 

conciliador não interfere de maneira a dizer o que seria justo ou injusto, 

certo ou errado, mas a partir da síntese da discussão apresenta opções que 

refletem as propostas apresentadas pelas partes. Na mediação não há essa 

interferência. O mediador apenas facilita o diálogo e, por meio de técnicas 

próprias, estimula as partes a sugerirem soluções. O conciliador aponta 

soluções, porém cabe às pessoas aceitar ou não. O mediador, por sua vez, 

incentiva que as próprias partes encontrem as soluções, cabendo-lhe apenas 

organizar as ideias apresentadas. O diálogo na conciliação é mais superficial 

do que na mediação. [...] A arbitragem é um procedimento em que as partes 

escolhem uma pessoa capaz e da sua confiança (árbitro) para solucionar os 

conflitos. Na arbitragem, ao contrário da negociação, da conciliação e da 

mediação, as partes não possuem o poder de decisão. O árbitro é quem 

decide a questão. Há previsão da conciliação antes da decisão do árbitro, no 

sentido de oferecer às partes oportunidade de diálogo.
20
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Nesse sentido, foi celebrado convênio entre a UNIUBE e o TJMG, onde todas as manhãs, diversas audiências 

para tentativa de conciliação, envolvendo processos de Direito das Famílias são realizadas na Central de 

Conciliação. Em que pese a Central de Conciliação funcionar dentro do prédio onde está sediado o NPJ, ela 

nada tem a ver com a UNIUBE, pois esta apenas cede o espaço físico e oferece todo o aparato necessário à 

realização das audiências. Em contrapartida, os estagiários que atuam na condição de conciliadores pertencem, 

obrigatoriamente, ao quadro de discentes da UNIUBE. Essa parceria é salutar uma vez que incentiva a 

composição entre as partes, reduzindo-se o número de processos judiciais e, ao mesmo tempo, possibilita aos 

acadêmicos em Direito atuarem como conciliadores nestes processos. 
20

O instituto da arbitragem não é utilizado pelo NPJ da UNIUBE pelos seguintes motivos: Primeiro: diante da 

ausência de árbitros na cidade de Uberaba/MG (algumas foram as tentativas de implantação de tribunais de 

arbitragem na cidade; entretanto, como não houve muita aceitação por parte da sociedade local, os mesmos 

acabaram por encerrar suas atividades). Ademais, o instituto da arbitragem é comumente utilizado nos grandes 

centros econômicos do país, principalmente por empresas de grande porte. Segundo: porque os clientes 

assistidos pelo NPJ são pessoas simples e, mesmo que houvessem árbitros na cidade, pequena seria a aceitação 

por parte dos mesmos, já que é notória a necessidade dos clientes, em muito casos, terem contato com o juiz 

togado para ver solucionado o seu litígio. 
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Verifica-se, então, o relevante papel que todos aqueles envolvidos devem ter, 

principalmente nas questões envolvendo o Direito das Famílias, que é o ramo do Direito 

responsável pelo maior número de atendimentos no NPJ da UNIUBE (isso será melhor 

explicitado no item 3.6.). Ao final do Estágio IV, para que o aluno-estagiário alcance o perfil 

previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Direito da instituição, o mesmo deverá ter 

desenvolvido as seguintes habilidades e competências em complementação às habilidades já 

adquiridas até o final do Estágio II: 

 
I - domínio do conhecimento teórico e prático das disciplinas 

profissionalizantes; II - domínio da dogmática jurídica para a aplicação 

prática dos conhecimentos teóricos aos casos concretos; III - capacidade de 

identificação das soluções possíveis para os diversos conflitos sociais, 

individuais e coletivos que lhe forem apresentados; IV - domínio da 

linguagem jurídica e oralidade; V - capacidade de avaliar, interpretar e 

analisar juridicamente as situações no contexto jurídico; e VI - sólida 

formação humanista e ética. 

 

Cumpre observar que tanto no Estágio III, quando no IV, são oferecidos ao aluno-

estagiário, a cada semestre, 100 (cem) créditos, e ele, por sua vez, necessita obter no mínimo 

80 (oitenta) créditos para conseguir a aprovação. (artigo 23 do Regulamento). 

Ainda, como parte do processo avaliativo, o artigo 24 do Regulamento prevê que 

 

[...]ao final do Estágio II e do Estágio IV, o aluno-estagiário se submeterá a 

uma avaliação específica para verificar a obtenção do perfil exigido no Curso 

de Direito, cujos critérios encontram-se estabelecidos no anexo II, levando-se 

em conta as habilidades e competências fixadas nos arts. 16 e 22 do mesmo.
21

 

 

Constata-se que são muitas as atividades desenvolvidas pelos professores-orientadores e 

pelos alunos-estagiários no decorrer dos quatro últimos semestres do Curso de Direito. Essa 

diversidade de atividades, divididas por meio dos Estágios I, II, III e IV, têm grande importância na 

formação profissional do acadêmico em Direito, pois possibilita a ele conhecer os aspectos práticos 

necessários ao exercício de seu mister, principalmente no que se refere à advocacia.  

Ainda no que tange à relevância das atividades desempenhadas no Escritório 

Modelo, Barros Silva (2006, p. 265),faz a seguinte observação: 
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A exemplo do que acontece no Estágio II, durante o Estágio IV o aluno também é submetido a 3 (três) 

avaliações que versam sobre a elaboração de peças processuais relacionadas ao Direito Civil e Direito 

Processual Civil, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e Direito Penal e Direito Processual 

Penal. A cada avaliação são distribuídos 10 (dez) pontos, ou seja, o aluno precisa atingir ao menos 18 

(dezoito) pontos para, consequentemente, conseguir a média 6 (seis). Reprovado na avaliação de perfil do 

Estágio IV, o aluno-estagiário ficará impedido de colar grau. (vide artigo 24 do regulamento). 
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O Escritório Modelo não tem a função de defender uma pessoa por simples 

defesa, mas esta deve estar associada ao ensino jurídico. Ele é fundamental e 

sua existência é necessária porque a teoria dada em sala de aula não deve ser 

dissociada da prática e esta tem o seu lugar próximo no Escritório Modelo. 

Deve-se ter em mente que a experiência teórica é muito importante, porém, a 

prática ensina como se utilizar da teoria para se alcançar os objetivos de se 

fazer, através da Justiça, uma sociedade melhor. Outra importância 

fundamental do Escritório Modelo, dentro do universo acadêmico jurídico, é 

que até este existir, era muito difícil o ensino da prática forense, pois o 

ensino prático não é só o encaminhamento de se fazer petições, mas também, 

analisar e entender as discussões que estão inseridas dentro das peças 

processuais.  

 

Complementando as considerações feitas no item 2.1 (Capítulo II), Boyadjian (2004, 

p. 43) esclarece que: 

 
Até 1972, ano do surgimento da Resolução 3, os currículos não faziam 

qualquer previsão do desenvolvimento das atividade de estágio 

supervisionado, a fim de que pudesse ser trabalhada a prática jurídica. 

Conforme será visto, desde o ano de 1827, fazia-se menção ao 

desenvolvimento de trabalhos que tinham por escopo a materialização de 

noções teóricas, e que podem ser considerados como formas embrionárias de 

prática jurídica. Num primeiro instante, atendo a esse currículo, podemos 

perceber que, visivelmente, desprezava, não propriamente a Prática Forense, 

mas o ensino do Direito Processual, restrito às aulas de natureza teórica. 

Dentro de tal contexto, as atividades práticas resumiam-se a indicações 

bibliográficas, bem como à mera transmissão pelo docente daquilo que o 

exercício da profissão pôde lhe proporcionar. O egresso via-se privado de 

vivenciar as informações que lhe eram passadas. 

 

Em termos conclusivos, pode-se dizer que a prática e a teoria são aspectos 

indissociáveis, e que aquela reflete os conteúdos teóricos estudados em sala de aula, por isso, 

permite ao aluno ter uma visão crítica das questões que lhe são apresentadas, além de 

contribuir para o seu raciocínio jurídico.
22
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Em janeiro de 2014, o pesquisador teve a oportunidade de realizar visita à Universidade de Coimbra – 

Portugal, onde participou do 1º Curso Intensivo de Direito de Família promovido pelo Centro de Direito de 

Família da Faculdade de Direito daquela Universidade. Na ocasião, pôde constatar que, em que pese o Curso 

de Direito da Universidade de Coimbra ser referência mundial de ensino jurídico, o mesmo não conta com 

Núcleo de Prática Jurídica. A legislação portuguesa não prevê a obrigatoriedade do estágio supervisionado nos 

Cursos de Direito, ou seja, não há atividades práticas no decorrer do curso. Valoriza-se muito o ensino teórico 

e, no máximo, estudam-se casos trazidos pelos professores em sala de aula. Sendo assim, caso o acadêmico 

pretenda exercer a advocacia, o mesmo deverá, primeiramente, conseguir a licenciatura (bacharelado) em 

Direito e, posteriormente, ingressar em algum escritório de advocacia, na condição de estagiário. O advogado 

que acolhe este estagiário é denominado de patrono, e será o responsável pelos atos praticados pelo mesmo no 

âmbito do respectivo escritório. Na sequência, o estagiário deverá solicitar o seu registro perante a Ordem dos 

Advogados daquele país para que possa exercer a atividade. Decorridos 24 (vinte e quatro) meses nesta 

função, o estagiário poderá se submeter a um exame (equivalente à prova da OAB), que se constitui de três 

fases. A primeira e a segunda por meio de provas escritas, enquanto que a terceira é na modalidade oral. 

Sendo aprovado em todas as fases, o candidato estará apto a requerer a sua inscrição na condição de advogado 

e, assim, exercer com autonomia a profissão. 
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Na prática, o NPJ é diferente de um estágio realizado em algum escritório de 

advocacia, pois, no primeiro, a preocupação com a integração entre a teoria e a prática é muito 

forte; no segundo, a ênfase maior é dada à prática, inclusive circulando sempre a ideia de que 

a prática é que é mais importante no mercado de trabalho. Sabe-se, entretanto, que a teoria 

funciona como uma luz que ilumina o exercício da profissão, seja qual for ela. 

 

3.6 O importante trabalho social prestado à comunidade 

 

Como visto no tópico anterior, muitas são as atividades desempenhadas pelos alunos-

estagiários e professores-orientadores junto ao Escritório Modelo do NPJ. Para que todas elas 

ocorram, é necessário que o cidadão pobre no sentido legal, procure os serviços oferecidos 

por aquele órgão. Vale destacar que  

 
[...]tendo em vista a natureza assistencial do serviço prestado pelo Escritório 

Modelo de Assistência Jurídica à comunidade, veda-se qualquer tipo de 

cobrança ou recebimento de valores pecuniários de clientes, sob pena de 

procedimento disciplinar administrativo previsto no Regimento Geral da 

Universidade de Uberaba. (UNIUBE, 2009, art. 20, § 6º). 

 

Portanto, todos os serviços prestados pelo NPJ da UNIUBE, por meio de seu 

Escritório Modelo, são gratuitos, sendo vedada a cobrança de honorários advocatícios do 

assistido. Por conseguinte, considerando que este cidadão é hipossuficiente economicamente, 

em regra, também não haverá cobrança de custas processuais por parte do Poder Judiciário. 

De outro norte, o cliente atendido pelo Escritório Modelo deve possuir perfil 

compatível com a proposta oferecida pelo NPJ, ou seja, é necessário que o mesmo seja 

realmente pobre nos termos da Lei n. 1.060/50 (BRASIL, 1950).  

Sobre os requisitos necessários à concessão dos benefícios previstos na referida 

norma legal, Fredie Didier Júnior e Rafael Oliveira (2012, p. 39)lecionam que: 

 

O requisito que se exige do requerente, para que se lhe defira a gratuidade da 

justiça, é que se amolde ao conceito legal de ―necessitado‖. A definição é 

dada pelo legislador, no parágrafo único do art. 2º da LAJ, que para tanto se 

valeu de critério meramente econômico: ―considera-se necessitado, para os 

fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família.‖ 

 

Isso implica dizer que não pode qualquer cidadão da sociedade, que tenha condições 

de contratar e remunerar um profissional da advocacia, ser atendido e usufruir gratuitamente 

dos serviços prestados pelo órgão. 
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Para tanto, tão logo o interessado procure a Secretaria do Escritório Modelo do NPJ, 

o mesmo é prontamente atendido e encaminhado imediatamente ao setor de triagem. Essa 

triagem é realizada pelo(a) assistente social do NPJ, em sala reservada, e tem como finalidade 

aferir a condição econômica do interessado. Assim, após a análise da documentação pessoal 

(o que inclui comprovante de rendimentos, dentre outros) e também da entrevista, o 

interessado poderá ter a sua solicitação de serviços deferida ou indeferida. Na hipótese de ser 

indeferida a sua solicitação de serviços, o interessado não poderá ser atendido pelo NPJ, 

devendo procurar um advogado particular para a defesa de seus pretensos direitos. Caso seja 

deferida a solicitação de serviços, o interessado será direcionado a um dos professores-

orientadores que, por sua vez, irá encaminhá-lo a uma de suas duplas de alunos-estagiários 

para o respectivo atendimento inicial. 

Ressalta-se que o atendimento inicial é realizado pela dupla de alunos-estagiários, e deve 

ser sempre acompanhado pelo professor-orientador. Como meio de registro desse atendimento, os 

acadêmicos utilizam a Ficha de Atendimento, também denominada de Anamnese (vide ANEXO 

8). Nesse documento, os alunos-estagiários devem anotar todas as informações prestadas pelo 

cliente, dados pessoais do mesmo, tais como nome, filiação, números da carteira de identidade e 

de inscrição junto ao CPF, endereço, telefone etc. e, quando for o caso, também da parte contrária. 

Além do histórico do problema apresentado pelo cliente, os alunos também devem anotar os 

documentos necessários à propositura de eventual ação. Após o preenchimento completo da 

Anamnese, a mesma é assinada pelo cliente e pelo professor-orientador responsável pelo 

acompanhamento do caso. No primeiro atendimento, o cliente recebe da dupla de alunos-

estagiários, um cartão de identificação que tem por objetivo agilizar o atendimento nos próximos 

retornos do cliente ao NPJ (vide ANEXO 9). 

Como algumas das propostas do NPJ são a conciliação e mediação, sempre que 

possível, a parte ex adversa, é convocada por meio de correspondência (carta simples) (vide 

ANEXO 10), a comparecer ao Escritório Modelo para tentativa de composição. Ressalta-se 

que esse documento também é utilizado para manter contato com o cliente, pois alguns deles 

sequer possuem aparelhos telefônicos. Para melhor controle da convocação da parte (ex 

adversa), os alunos-estagiários deverão anotar essa observação na Ficha de Atendimento 

(vide ANEXO 8). Sabe-se que em alguns casos, essa convocação não é aconselhável num 

primeiro momento, o que poderá comprometer o resultado da ação a ser ajuizada pelo 

assistido. Caso a parte contrária tome ciência do interesse do assistido pelo NPJ ingressar com 

ação judicial em seu desfavor, ela poderá dilapidar o seu patrimônio, se este existir e, assim, 

frustrar a pretensão do cliente do NPJ. 

Posteriormente, comparecendo a parte contrária e sendo possível uma composição, 

esta será registrada na Ficha de Atendimento e, dependendo do caso, será elaborada uma 
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petição contendo o acordo firmado entre as partes, o qual será homologado em Juízo. Por 

outro lado, não comparecendo a parte contrária perante o NPJ, ou comparecendo e restando 

prejudicada a composição entre os envolvidos, os alunos-estagiários, sob a supervisão e 

orientação do professor responsável pelo acompanhamento do caso, irão estudar a 

possibilidade de ajuizar a respectiva ação necessária à satisfação de seus interesses e direitos. 

Aqui merece destaque o papel do professor-orientador, o qual com habilidade e 

perspicácia deverá intervir durante essa reunião entre o cliente do NPJ e a parte contrária, 

acompanhada pela dupla de alunos-estagiários, no sentido de buscar sempre um bom diálogo e, 

obviamente, uma composição entre as partes. Dentre os principais pontos positivos da composição, 

podem ser citados a celeridade na solução do problema apresentado e o ganho de tempo, evitando-

se uma futura demanda judicial e a redução do desgaste emocional dos envolvidos. 

Essa interação comunicacional entre professor-orientador, alunos-estagiários, cliente do 

NPJ e parte contrária, possibilita e estimula o desenvolvimento da racionalidade e de consensos, 

evitando conflitos exacerbados entre os sujeitos. Desse modo, resta indubitável, que essa interação 

comunicativa contribui para a paz entre os indivíduos e para a construção social.  

Nesse sentido, é oportuna a reflexão de Jürgen Habermas (2012, p. 509) a respeito do 

agir comunicativo: 

 

O tipo de interações em que todos os participantes buscam sintonizar entre si 

seus planos de ação individuais e em que, portanto, almejam alcançar seus 

objetivos ilocucionários de maneira irrestrita – eis o que denominei de agir 

comunicativo.  
 

Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se asseverar que o direito é elemento basilar, 

e a ética está alicerçada dentro do processo de interação da sociedade o que, por conseguinte, 

permite e impulsiona a solução de conflitos. 

Necessário afirmar que muitas pessoas procuram o NPJ, não porque têm um 

problema jurídico a ser solucionado, mas, sim, um problema de ordem afetiva e emocional. 

Muitos deles são carentes afetivamente falando, e necessitam de serem acolhidos da melhor 

forma possível por todos aqueles que atuam no NPJ, mas, sobretudo, pelos alunos-estagiários, 

os quais são aqueles que mantêm contato mais próximo e direto com os clientes. Nesse 

cenário, é importante também a atuação do(a) psicólogo(a) e dos estagiários do Curso de 

Psicologia, conforme explicitado no item 3.4. 

Insta salientar que na hipótese de se ajuizar a ação, os alunos deverão, semanalmente, 

atualizar a ficha de acompanhamento processual de acordo com a movimentação apresentada 

pelo sítio eletrônico do respectivo órgão do Poder Judiciário (vide ANEXO 11) e, quando 

necessário, manter o cliente informado acerca da fase em que se encontra o processo. Após o 
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preenchimento do referido documento por parte da dupla de alunos-estagiários, o professor-

orientador deverá visitá-la como forma de registrar a sua supervisão sobre os atos dos 

discentes que estão sob a sua responsabilidade. Destarte, os alunos-estagiários deverão 

acompanhar todo o trâmite processual e elaborar todas as peças processuais necessárias à 

defesa dos interesses do assistido, até o deslinde do feito e solução do caso apresentado pelo 

cliente. Na hipótese da dupla concluir o curso de graduação antes do término da ação, o caso 

será encaminhado à próxima dupla de alunos-estagiários.  

Importante assinalar que as peças processuais são elaboradas pelos alunos-estagiários 

sob a supervisão do professor-orientador. Este, por sua vez, fará eventuais correções, acréscimos e 

assinará todas as peças processuais que deverão ser protocolizadas pelos acadêmicos junto ao 

setor responsável no respectivo fórum. Dessa forma, realizado o protocolo, as peças processuais 

(vias do NPJ)são entregues na Secretaria do Escritório Modelo, que por meio de seus 

funcionários, irá arquivá-lasna pasta do cliente (vide arquivo ANEXO 13). 

Sabe-se que o NPJ da UNIUBE teve ao longo dos anos sua área de atuação expandida e, 

hoje em dia, tem atuação junto à comunidade nas áreas criminal, cível, trabalhista e 

previdenciária, com predominância nítida nas causas que envolvem o direito das famílias, tais 

como pedido de alimentos, execuções, revisionais e exoneração de alimentos; visitas, guarda e 

adoção de menores; investigação e negatória de paternidade; anulatória parcial de registro civil; 

divórcio; reconhecimento e dissolução de união estável, dentre outras. 

Além das ações envolvendo o direito das famílias, que são as mais comuns ajuizadas 

pelo órgão, o NPJ também atua na defesa de seus clientes em ações como: inventário, 

mandado de segurança, obrigação de fazer, inclusive para obtenção de medicamentos e 

próteses, interdição, retificação de registros públicos, usucapião, indenizações por danos 

materiais e morais, despejo, cobrança, execução de títulos, monitória, reintegração e 

manutenção de posse, pedido de concessão de benefícios previdenciários (aposentadorias por 

idade e por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença e etc.), reclamatórias e defesas 

trabalhistas, além de defesas criminais. 

Para melhor compreensão sobre o relevante trabalho social prestado pelo NPJ da 

UNIUBE, seguem abaixo os dados relativos às ações ajuizadas pelo órgão nos últimos 5 

(cinco) anos – apurados nos meses de dezembro de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

(QUADRO 6).
23

 Diante dos números do quadro, impõe-nos dizer que a grande maioria de 

clientes assistidos pelo NPJ da UNIUBE é oriunda da cidade de Uberaba/MG, mas o órgão 

atende também pessoas residentes nos municípios mineiros de Água Comprida, Campo 

Florido, Delta, Veríssimo, dentre outros. 

 

                                                           
23

Dados fornecidos pela Secretaria do Estágio Modelo do NPJ da UNIUBE. 
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Quadro 6 – Ações ajuizadas pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Uberaba 

(dezembro de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). 
 

CÓD. AÇÕES 
INICIADO INICIADO INICIADO INICIADO INICIADO 

2014 2013 2012 2011 2010 

3 Adoção 3 0 1 1 1 

4 Agravo de Instrumento 1 0 0 0 0 

88 Abjudicação Compulsória 0 0 0 0 0 

5 Alienação de Bem Comum 2 0 0 3 1 

1 
Alimentos/exec. ensão/homol. 

arcordos/justif. 
125 117 107 104 51 

89 
Alvará autorizativo p/ menor viajar ao 

exterior 
0 0 0 1 0 

6 Alvará p/ Liberação de Veículo 0 0 0 0 0 

7 Alvará p/ Recebimento de Escritura 0 0 0 0 0 

8 Alvará p/ Venda de Bem de Menor 0 0 0 0 0 

77 Anulação de Ato Jurídico 0 1 0 1 2 

83 Anulação de Casamento 0 1 0 0 0 

52 Anulação de Registro Civil 10 5 2 3 0 

2 Arrolamentos/alvarás p/ levant. dinheiro 34 58 24 43 26 

9 Autorização p/ Exumação 0 0 0 0 0 

56 Autorização p/ Registro de Menor 0 0 0 0 0 

81 Averbação de reconh. paternidade 0 0 0 0 0 

75 Averiguação de Paternidade 0 0 0 0 0 

10 Busca e Apreensão/Contestação 1 5 4 3 4 

93 Cancelamento de Protesto 0 0 0 0 0 

59 Cobrança 4 10 6 5 5 

11 Consignação de Aluguel 1 1 3 4 1 

12 Contestação de Ação de Despejo 0 0 0 0 0 

66 
Contestação de ação de Indenização por 

atos ilícitos 
0 0 0 0 0 

14 Contest. de ação de nulidade de contrato 0 0 0 0 0 

13 Contestação ação negatória de patern. 1 0 1 1 0 

15 Contestação de ação revisional de aluguel 0 0 0 0 0 

76 Contra notificação 0 0 0 0 0 

16 Criminais 12 19 11 10 2 

60 Declaração de Ausência 0 0 0 1 1 

17 Declaratória 12 9 3 9 6 

18 Despejo 2 6 2 9 13 

19 Dispensa de Impedimento 0 1 0 0 0 

20 Dissolução de Sociedade de Fato 16 18 26 19 9 

21 Divorcio 68 101 112 112 52 

22 Embargos de Terceiro 2 2 2 1 1 

78 Entrega de Coisa Certa 0 0 0 0 0 

84 Exceção de Incompetência 0 0 0 0 0 

23 Execução 65 78 110 86 80 

97 Habilitação de Crédito 0 0 0 1 0 

91 Imissão de Posse 0 0 1 0 0 

25 Impugnação ao Valor da Causa 0 1 0 0 1 

61 Incidente de Falsidade 0 0 0 0 0 

24 Indenização 6 14 11 1 11 

28 Interdição 11 13 13 12 7 

79 Interdito Proibitório 0 0 1 0 0 

63 Interpelação Judicial 0 2 0 0 0 

27 Inventário Negativo  0 0 0 0 

26 Investigação de patern./reconh./justif. 7 6 13 9 16 

Continua... 
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... Continuação do Quadro 6 

CÓD. AÇÕES 
INICIADO INICIADO INICIADO INICIADO INICIADO 

2014 2013 2012 2011 2010 

29 Justificação Judicial 0 0 0 0 0 

94 Mandado de Segurança 9 13 12 17 11 

30 Manutenção de Posse 0 0 0 0 0 

33 
Medida cautelar atípica de inibição de 

trans. de veículo 
0 0 0 0 0 

67 Medida cautelar de antecipação de Provas 0 0 0 0 0 

31 Medida Cautelar de Arresto 0 0 0 0 0 

32 Medida Cautelar de Arrolamento de Bens 1 0 1 2 2 

82 
Med. cautelar de busca e apreensão c/ 

arrolamento bens 
0 0 0 1 0 

34 Medida cautelar de guarda provis. filhos 0 0 0 0 2 

90 Medida Cautelar de Protesto 0 0 0 1 0 

37 
Medida Cautelar de Separação de 

Corpos/Contestação 
0 1 0 2 2 

36 Medida Cautelar de Sequestro 0 0 0 0 0 

80 
Medida cautelar incidental de alimentos 

provisionais 
0 0 0 0 0 

35 Medida Cautelar Inominada 3 1 2 0 3 

68 
Med. caut. inominadap/ guarda prov. 

filhos 
0 0 0 0 0 

69 Modificação de Clausula 0 1 0 2 7 

54 Notificação 0 7 9 4 7 

71 Nunciação de Obra Nova 0 0 0 0 0 

65 Obrigação de Entrega de Documento 8 3 2 2 0 

38 Ordinária de Cobrança 0 0 2 0 1 

39 Ordinária de modific. de guarda/contest. 3 9 0 6 0 

92 Partilha de Bens 1 0 0 1 0 

98 Previdenciário/Revisional de Benefício 6 5 10 11 9 

57 Procedimento de Antecipação de Provas 0 0 0 1 0 

74 Reconhecimento de Filiação 0 0 0 0 0 

40 Regulamento de Visita ao Filho 12 17 8 11 9 

41 
Reivindicatória/reintegração 

posse/contestação 
2 5 9 3 5 

85 Renuncia ao Nome de Casada 0 0 0 0 0 

42 Reparação de Danos 1 0 2 4 1 

43 Rescisão Contratual C/C Perdas e Danos 1 8 7 4 0 

99 Rescisória 0 0 0 1 0 

86 Restabelecimento de Sociedade Conjugal 0 0 0 1 0 

95 Restituição de Indébito 0 1 1 0 1 

45 Retificação de Área 0 0 0 0 0 

44 Retificação de Registro Civil 7 5 11 12 12 

46 Separação 1 1 1 2 12 

73 Sobrepartilha de Bens 0 0 0 0 0 

50 Substituição de Curador 0 1 1 1 0 

72 Sumaríssima de Entrega de Coisa Certa 0 0 0 0 0 

55 Suprimento de Consentimento 1 0 0 2 0 

47 Suprimento de Outorga Uxória 0 0 0 1 0 

51 Termo de Guarda 10 18 25 17 24 

58 Testamento 0 2 0 0 0 

96 Trabalhista 4 2 4 3 2 

48 Tutela 1 0 0 1 0 

49 Usucapião 4 1 5 3 1 

Total de ações ajuizadas no ano 458 569 565 555 401   

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Em complemento, segue abaixo quadro contendo o resumo acerca do volume de 

atendimentos e ações patrocinadas pelo NPJ da UNIUBE, relativo aos últimos 5 (cinco) anos. 

Veja-se: 

 

Quadro 7 – Síntese das atividades desempenhadas pelo NPJ/UNIUBE (dez. 2010, 2011, 2012,  

                    2013 e 2014). 
 

ANO /AT IV ID AD E  NÚMEROS  

2014 

Dias úteis 212 

Media de atendimento por dia 20 

Audiências cíveis 351 

Audiências criminais 33 

Audiências trabalhistas 3 

Consultas 701 

Processos encerrados 513 

2013 

Dias úteis 215 

Media de atendimento por dia 20 

Audiências cíveis 416 

Audiências criminais 53 

Audiências trabalhistas 0 

Consultas 990 

Processos encerrados 455 

2012 

Dias úteis 213 

Media de atendimento por dia 20 

Audiências cíveis 489 

Audiências criminais 36 

Audiências trabalhistas 2 

Consultas 912 

Processos encerrados 525 

2011 

Dias úteis 239 

Media de atendimento por dia 17 

Audiências cíveis 411 

Audiências criminais 27 

Audiências trabalhistas 2 

Consultas 847 

Processos encerrados 546 

2010 

Dias úteis 226 

Media de atendimento por dia 14 

Audiências cíveis 383 

Audiências criminais 26 

Audiências trabalhistas 4 

Consultas 529 

Processos encerrados 621 

Fonte: dados da pesquisa 
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Em que pese a quantidade exacerbada de atendimentos e ações patrocinadas pelo 

NPJ da UNIUBE, o mesmo prima pela qualidade e presteza dos serviços ofertados. Ademais, 

―[...] a filosofia dos atendimentos não deve ser demandista. Deve primar pela qualidade e não 

por sua quantidade‖ (BOYADJIAN, 2004, p. 92). 

É oportuno informar que além dessas ações que são comumente vistas no NPJ, vez 

ou outra os alunos-estagiários e professores-orientadores são surpreendidos por casos 

inusitados que os desafiam e os fazem se emprenhar na busca da tutela jurisdicional, tudo para 

que o assistido não fique sem resposta ao seu apelo. 

Sobre a sua experiência junto ao mencionado NPJ, Gonçalves (2007, p. 260) 

menciona que: 

 
[...] as atividades exercidas pelos estagiários não ficam restritas àquelas 

comuns. De vez em quando, surgem casos envolvendo diversos ramos do 

direito que são incomuns às lides forenses, chegando até mesmo a se 

depararem com áreas bem específicas, como exemplo, o direito desportivo. 

 

Como modelo de casos inusitados vivenciados no cotidiano do NPJ em estudo, 

podemos citar um, envolvendo determinado cliente (por ética e sigilo profissional o nome e 

dados pessoais do mesmo estão sendo preservados), que procurou os serviços oferecidos pelo 

Escritório Modelo a fim de ajuizar ação contra o Município de Uberaba para obtenção de uma 

prótese não muito comum. Em razão do mesmo ser portador do Vírus da Imunodeficiência 

Adquirida (HIV) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ele apresentou 

disfunção erétil e quadro depressivo, necessitando de colocação de uma prótese peniana. 

Sendo assim, sob a supervisão do professor-orientador, o pedido do cliente foi prontamente 

atendido pelos os alunos-estagiários, que cuidaram de elaborar a respectiva petição inicial e 

ajuizaram a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Dessa 

forma, a pretensão do cliente, após o devido processo legal, foi acolhida, tendo o Judiciário 

determinado ao Município de Uberaba, à luz do que preceituamos artigos6º e 196 da CF/88 e 

o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que fornecesse, gratuitamente, a referida prótese 

ao cidadão, o que foi feito. Assim, mediante intervenção cirúrgica foi possível a colocação da 

prótese no órgão genital do cliente, conforme prescrição médica(vide ANEXO 13). 

Curioso ou não, o caso acima citado é somente um, dentre vários que surgem no dia 

a dia do NPJ da UNIUBE; daí seu importante trabalho social, que além de contribuir para a 

formação do profissional do Direito, também contribui para a construção de uma sociedade 

mais digna e mais humana.  
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Aliada à formação profissional dos futuros operadores do Direito, a UNIUBE busca, 

por meio de seu NPJ, a prestação de relevantes serviços sociais, ajudando, de certa forma, a 

suprir as falhas da atuação estatal.  

Sabe-se que a CF/88, em seu artigo 5º, LXXIV, preceitua que 

 
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. E estabelece ainda: A Defensoria 

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus dos necessitados, na 

forma do art. 5º, LXXIV.(BRASIL, 1988, art. 134, caput) 

 

Nesse contexto, a respeito da atuação do NPJ, Gonçalves (2007, p. 260) observa 

ainda que: 

 
No entanto, são muitos os necessitados e muitos são também os seus 

problemas que precisam da proteção do Judiciário. Como é do domínio 

público, o Estado, por meio da Defensoria Pública, não dispõe de recursos 

materiais e de pessoal suficientes para auxiliar todos que procuram seus 

préstimos. É aí que entra a ajuda da iniciativa privada através dos Núcleos de 

Prática Jurídica das faculdades particulares de direito. Em que pese estar 

previsto no currículo do aluno do Curso de Direito, a atividade por ele 

exercida junto ao Núcleo de Prática Jurídica, também pode ser considerada 

uma atividade de extensão universitária, pois estende à população um 

serviço de caráter eminentemente social. 

 

Assim sendo, verifica-se que o trabalho desenvolvido pelo NPJ se distingue daquele 

prestado pelas Defensorias Públicas, justamente no que se refere às atividades de extensão 

que são realizadas por seus alunos-estagiários e professores-orientadores. Ademais, estas têm 

a função precípua de assistir juridicamente aos necessitados. 

Portanto, permite-se asseverar também que o NPJ da UNIUBE supre, de certo modo, 

a deficiência do Estado de Minas Gerias que, por meio de sua Defensoria Pública, não 

consegue atender à grande demanda de ações judiciais postas pela comunidade carente. Dessa 

feita, o NPJ possibilita ao cidadão pobre na acepção da palavra, exercer o sagrado direito 

constitucional de acesso à Justiça na busca da tutela jurisdicional. 

No decorrer desse último capítulo, vimos que, indubitavelmente, as atividades 

práticas do Curso de Direito da UNIUBE passaram por diversas e significativas mudanças, 

desde a época em que as mesmas eram oferecidas em uma modesta sala localizada no Fórum 

Melo Viana até os dias de hoje; atualmente, tais atividades são realizadas em um amplo NPJ 

dotado de modernas instalações. Tais mudanças se mostraram positivas e representaram um 

grande avanço para o Curso de Direito da IES, pois permitiram ao longo dos anos, que o 
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órgão tivesse a sua área de atuação expandida a vários ramos do Direito, beneficiando 

sobremaneira os seus alunos e, também, os seus assistidos. 

Na linha do que já foi exposto, pode-se afirmar ainda, que as atividades 

desenvolvidas pelo NPJ da UNIUBE, primeiramente por intermédio do Laboratório Jurídico 

e, posteriormente, pelo Escritório Modelo, são extremamente importantes na formação 

profissional do acadêmico em Direito, pois o possibilita colocar em prática todo o seu 

conhecimento teórico acumulado ao longo do curso e, ao mesmo tempo, prestar um serviço de 

assistência jurídica integral e gratuita às pessoas economicamente carentes não só de Uberaba, 

mas, também, de cidades adjacentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

om o tema-objeto O ensino prático nos Cursos de Direito no Brasil: um estudo de 

caso sobre o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Uberaba, essa 

dissertação buscou investigar as origens e a história da implantação dos cursos 

jurídicos no país, em particular pela via do ensino prático destinado ao graduando em Direito, 

seja através de sua simulação em sala de aula, seja através do estágio supervisionado. Nesse 

aspecto, visou também conhecer o NPJ da UNIUBE, emergente ao final dos anos de 1970, 

como resposta à necessária adequação legislativa. 

Assim, foi possível conhecer um pouco dos bastidores que antecederam a criação e a 

implantação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em meio a um cenário marcado por 

interesses, divergências e debates políticos.  

Constatou-se que o processo de implantação dos cursos jurídicos no Brasil teve seu 

início no começo do século XIX com a chegada da família real à Colônia após a invasão de 

Portugal por Napoleão. Com a Independência do Brasil, em 1822, iniciou-se a busca pela 

criação dos cursos jurídicos no país, o que fez surgir inúmeros debates parlamentares e várias 

tentativas de criação desses cursos entre os anos de 1823 a 1827. 

Realizadas essas considerações, pode-se destacar a relevante participação de 

brasileiros que se formaram na Universidade de Coimbra, quando da elaboração dos 

processos legislativos com o intuito de criar os cursos jurídicos no Brasil. Ainda, um fator que 

contribuiu para a criação dos cursos jurídicos em nosso país foi o bloqueio continental 

imposto por Napoleão Bonaparte, impedindo que os brasileiros estudassem em Portugal. 

Nesse sentido, verifica-se que o objetivo precípuo dos cursos jurídicos era a 

formação de quadros profissionais, para que estes pudessem, num primeiro momento, 

assumir um papel importante na estruturação do Estado recém-independente, pois, assim, 

poderiam ocupar diversos cargos públicos no Império, atendendo, dessa forma, aos 

anseios governamentais. Nesse contexto, vários foram os debates e emendas apresentadas 

pelos parlamentares com o escopo de se eleger o local onde o curso ou os cursos seriam 

instalados. Esse ―ambiente conturbado‖ perdurou até a promulgação da Lei de 11 de agosto de 

1827, que criou oficialmente os primeiros cursos jurídicos no Brasil, sendo um na cidade de 

São Paulo e outro na cidade de Olinda.  

Observa-se que a escolha das referidas cidades fora motivada pela questão 

geocultural, pois poderiam, assim, atender também as regiões norte e sul do vasto 

C 



125 

território. Em São Paulo, SP, instalou-se o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais no 

Convento São Francisco no dia 1º de março de 1828; e em Olinda, PE, instalou-se no 

Mosteiro São Bento, em 15 de maio do mesmo ano, onde permaneceu até 1854 quando 

então foi transferido para Recife.  

Os estudos bibliográficos e a análise da legislação envolvendo o ensino jurídico 

possibilitaram conhecer as grades curriculares dos cursos jurídicos no país durante os 

períodos Imperial e Republicano até os nossos dias. Esses estudos nos permitiram notar 

visivelmente que a estrutura burocrática do Estado sofria uma grande influência da Igreja, 

prova disso é que fora inserido no currículo, a disciplina do Direito Eclesiástico.  

Buscou-se, por meio dessa minuciosa análise, compreender a atual configuração dos 

cursos de Direito no país, com ênfase ao ensino prático desenvolvido em um NPJ e sua 

importância para o profissional da advocacia. 

Nota-se que o ensino prático sempre esteve presente nas disciplinas que compunham 

as grades curriculares, ora com a nomenclatura Prática do Direito, ora com Prática Forense, 

ou ainda, com a denominação Prática do Processo. 

Percebe-se, também, que embora houvessem tais disciplinas, pouca importância 

era dada ao ensino do Direito Processual, que foi colocado em segundo plano, pois era 

restrito às aulas teóricas em salas convencionais, lecionadas com o propósito de explicitar 

apenas técnicas de atuação processual. Ademais, detectou-se que não havia preocupação 

com relação aos métodos de ensino, e inexistia qualquer previsão legal acerca dos estágios 

supervisionados oferecidos pelas IES, ou seja, não existiam Núcleos de Prática Jurídica. 

Portanto, para aqueles bacharéis que pretendiam conhecer os aspectos práticos necessários ao 

exercício da advocacia, se viam obrigados a realizar estágios em escritórios de advocacia. 

A pesquisa também nos permitiu notar que com o advento da LDB/61, deu-se início 

a uma nova fase no ensino brasileiro, uma vez que definiu os princípios educacionais básicos, 

bem como a forma de viabilizá-los. No ano de 1962, foi implantado o primeiro currículo 

mínimo dos cursos jurídicos no Brasil. Nessa mesma época, mais precisamente em 27 de abril 

de 1963, foi promulgada a Lei n. 4.215, ou seja, o primeiro Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil que, posteriormente, fora revogado pela Lei n. 8.906/1994, norma esta 

vigente até os dias atuais. 

Verificou-se que no final dos anos de 1960, com a Reforma Universitária de 1968, o 

ensino superior brasileiro passou a ter um novo formato com a modernização das instituições 

públicas, principalmente das universidades federais. É importante ressaltar que estas, por sua 

vez, não conseguiram ampliar satisfatoriamente o número de matrículas em suas instituições, 
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de modo a absorver toda a demanda existente no mercado. Ainda, era paulatinamente 

crescente o êxodo rural, o que contribuiu para o aumento significativo da população urbana, 

fazendo com que se elevasse a procura pelos cursos de graduação. Essa impossibilidade de 

atender toda a demanda pelo ensino superior junto às universidades federais, fez com que 

houvesse reflexos imediatos no setor privado, e este ganhou espaço no campo educacional. 

No ensino público superior gratuito, as instituições de ensino estaduais e federais, 

enfrentavam muitos problemas, como por exemplo, a ausência de vagas, o que também 

ocorria junto ao setor privado.  

Observou-se também que foi por meio da CF/88 que ―[...] as universidades passaram 

a gozar de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖ (BRASIL, 

1988, art. 207). 

Em que pese a CF/88, por meio de seu artigo 213, § 2°, que prevê as atividades 

universitárias de pesquisa e extensão com possibilidade de receber apoio financeiro do Poder 

Público, na realidade o que se viu muitas vezes, foi a falta de recursos financeiros e o exagero 

nos procedimentos burocráticos que inviabilizaram o acesso à pesquisa. 

De outro norte, averiguou-se que logo após a promulgação da CF/88, ficou nítido o 

recuo por parte do Estado quanto à sua atuação para o oferecimento de condições razoáveis à 

população. Principalmente na década de 1990, era visível a falta de investimentos do Estado 

nas instituições públicas de ensino superior. Essa retração muito contribuiu para a ascensão do 

setor privado no ensino superior, e com o ensino jurídico isso não foi diferente. 

Nesse sentido, os cursos de Direito tiveram um alto crescimento, e em menos de 15 

anos, o Brasil passou de 150 a1.260 faculdades de Direito, chegando a formar cerca de 100 

mil bacharéis por ano. Essa expansão fez com que chegássemos a mais de 750 mil advogados, 

perdendo apenas para os Estados Unidos, mas superando em muito a média mundial. 

Já no início desse período de expansão das faculdades de Direito, após inúmeras 

discussões ocorridas em seminários envolvendo o ensino jurídico, foi editada a Portaria do 

MEC de n. 1.886, em 30 de dezembro de 1994 que, em 17 artigos, trouxe várias inovações e 

avanços ao currículo dos cursos de Direito, adequando-o à realidade social. O seu texto final 

foi elaborado pela Comissão de Especialistas do Ensino do Direito da Secretaria de Educação 

Superior do MEC, cujas propostas tinham por fim: a) elevação de qualidade; b) avaliação 

interna e externa; e c) reforma dos currículos. 

Percebemos que a Portaria do MEC de n. 1.886/94 não apenas estabeleceu o 

currículo mínimo, mas também fixou diretrizes curriculares significativas que modificaram 
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substancialmente os cursos de Direito no país, razão pela qual pode ser considerada uma das 

maiores, senão a maior reforma implantada no ensino jurídico brasileiro desde 1827.Em 

virtude do disposto na Portaria n. 1.886/94, estabeleceu-se aos alunos que ingressassem nos 

cursos de Direito a partir de 1996, inclusive passariam a frequentar obrigatoriamente o estágio 

supervisionado ao atingirem o penúltimo ano da graduação.  

Constata-se que um novo processo de reforma dos currículos foi instituído no país 

com a LDB/96, que ainda vigora até os dias atuais, pois acabou por refletir diretamente na 

organização e controle das atividades das instituições de ensino superior, públicas e privadas, 

dando a elas uma maior autonomia. Sendo assim, verifica-se que em 29 de setembro de 2004, 

com o advento da Resolução CNE/CES n. 9, foram instituídas novas diretrizes curriculares 

aos cursos de Direito de todo país, revogando, assim, a Portaria do MEC de n. 1.886/94. 

Observa-se também que a Resolução n. 9/2004 passou a não mais denominar currículo 

mínimo, mas, sim, conteúdos e atividades essenciais.  

Ao final do primeiro capítulo argumentou-se que, embora o EAD seja uma 

modalidade educacional em franca expansão no país, a sua utilização nos cursos de Direito 

esbarra numa forte resistência da OAB, o que acaba por dificultar a sua implantação por parte 

das Instituições de Ensino Superior.  

Com o intuito de compreender a atual configuração do estágio supervisionado 

oferecido por meio do NPJ, apurou-se que em 25 de fevereiro de 1972, foi promulgada a 

Resolução n. 3, pelo Presidente do CFE, passando os cursos jurídicos no Brasil terem novas 

características. A referida resolução teve por fim promover a inserção de um novo currículo 

mínimo para os cursos jurídicos no país. Dentre outros focos, a referida resolução buscou 

aproximar os estudantes da realidade social e, também a flexibilização dos currículos para que 

se adequassem às necessidades regionais. Contudo, a mencionada resolução também não 

apontou resultados satisfatórios, além do que, pouco alterou a estrutura vigente. 

Por outro lado, nota-se que um dos principais legados deixados pela Resolução n. 

3/72 foi a de tornar a Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado, como disciplina 

curricular obrigatória. Além disso, e de forma muito curiosa, não estabeleceu a sua carga 

horária mínima. A citada resolução apenas estabeleceu que o curso de Direito seria ministrado 

com o mínimo de 2.700 horas de atividades. 

Dessa forma, verificou-se que até 1972, os currículos dos cursos de Direito no país 

não faziam qualquer previsão acerca de atividades práticas a serem realizadas por meio de 

estágio supervisionado. Constatou-se também a emergência de outras normas inerentes ao 

estágio nesse período, tais como a Lei n. 5.842/72 e a Resolução n. 15/73 do CFE. O 
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Conselho Federal da OAB editou em 24 de julho de 1973, o Provimento n. 40, passando o 

Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária a ser denominado simplesmente de 

Estágio, reforçando a nomenclatura dada pelo artigo 1º da Lei n. 5.842/72. Estabeleceu-se 

também que o Estágio seria desenvolvido nos dois últimos anos letivos do curso, sem prejuízo 

do mínimo de duração de 2.700 horas de atividades fixado pelo Parecer n. 162/72 deste 

Conselho, e que teria pelo menos 300 horas de atividades. 

Apesar da Resolução n. 3/72 do CFE dispor que o estágio supervisionado seria 

obrigatório, verificou-se que muitas instituições de ensino não a respeitaram. Em suma, a 

disciplina Prática Forense foi na maioria dos cursos de Direito do país, confundida com aulas 

expositivas diferentemente do que deveria ocorrer em um estágio supervisionado.  

O estudo da legislação envolvendo o ensino prático nos possibilitou detectar que até 

o ano de 1994 existiam duas modalidades de estágios nos cursos de Direito no Brasil. A 

primeira, disciplina do currículo mínimo, chamada de Prática Forense, sob a forma de estágio 

supervisionado, cuja previsão advinha da Resolução n. 3/72 do CFE, de cunho obrigatório. E 

a segunda, definida como Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária, prevista pela 

Lei n. 5.842/72 e pela Resolução n. 15 de 02 de março de 1973, do CFE, de caráter 

facultativo, que permitia ao aluno que a cursasse e que fosse aprovado, obter a inscrição nos 

quadros da OAB, independentemente da realização e aprovação no exame da mesma.  

Ao longo da dissertação notou-se a importância do estágio como campo de 

treinamento e a relevante função do NPJ no tocante aos aspectos pedagógicos e também 

sociais. 

Nesse contexto, constatamos que a teoria do agir comunicativo de Habermas (2012) 

é pertinente para compreensão de um NPJ, posto que ele envolve sujeitos situáveis em três 

instâncias: docentes, discentes e clientes juridicamente assistidos. A interlocução entre esses 

sujeitos institucionais passa, necessariamente, pela comunicação, pelo diálogo, pelo 

entendimento, os quais se apresentam como suporte para a solução de conflitos por parte 

daqueles que demandam pela tutela do Estado em relação a diversos ramos do Direito, 

precipuamente daquelas ações envolvendo o direito das famílias. Diante disso, o processo 

formativo do discente se envolve cotidianamente com conflitos, discursos, discordâncias, 

discussões, ofensas, agressões verbais e até mesmo físicas. 

Portanto, a perspectiva do agir comunicativo habermasiano se apresenta como um 

eixo significativo para construir o diálogo, o consenso, a comunicação, a negociação, a 

conciliação e o acordo em vista das práticas jurídicas com as quais se ocupam o NPJ.  
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Dentro do NPJ, identificou-se também que o professor-orientador com atuação junto 

ao órgão, deve, além de ser um advogado militante, conhecedor profundo da teoria e também 

da prática forense, possuir um perfil distinto daquele docente que atua unicamente em uma 

sala de aula convencional, acostumado a lecionar somente conteúdos de cunho teórico. 

Ademais, no NPJ, o docente mantém contato mais próximo com o aluno-estagiário, e essa 

aproximação faz com que ele esteja sempre atento e sensível ao comportamento de seu aluno-

orientando, permitindo detectar facilmente as suas habilidades e deficiências.  

No decorrer da elaboração dessa investigação sobre o estágio de prática jurídica à luz 

da Portaria do MEC de n. 1.886/94, permitiu-nos compreender que esta norma trouxe 

mudanças significativas do ponto de vista curricular aos cursos de Direito no Brasil, mas, 

principalmente, para o estágio supervisionado, passando este a ser obrigatório aos acadêmicos 

que ingressassem nos cursos a partir de 1996, inclusive. A portaria do MEC n. 1.886/94 teve 

sua vigência até o advento da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, quando 

foram instituídas novas diretrizes curriculares aos cursos de Direito de todo país. 

Durante a pesquisa nos deparamos com a proposta de alteração do artigo 7º da 

Resolução CNE/CES n. 9/2004, encaminhada pelo Secretário da Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça (Processo n. 23001.000024/2013-87) ao CNE/CSE, aprovada por 

unanimidade por meio do Parecer n. 150/2013, mas que está aguardando homologação. 

Pela redação contida no artigo 7º, da Resolução n. 9/2004, o estágio supervisionado 

ainda pode ser realizado na própria instituição, através do NPJ, permitindo, 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. 

Assim, pela proposta de alteração, o discente poderá eleger qualquer uma daquelas opções 

para cursar o seu estágio supervisionado. 

Adotou-se a modalidade de pesquisa denominada por estudo de caso, e no último 

capítulo, procurou-se conhecer o NPJ da UNIUBE com o intuito de revelar os seus aspectos 

intrínsecos, seja de ordem organizacional, seja de ordem operacional. Nessa perspectiva, 

tornou-se necessário apresentar um breve histórico da IES e de seu curso de Direito, bem 

como abordar o surgimento das atividades práticas desenvolvidas no referido curso, suas 

mudanças e a atual fase de seu estágio supervisionado. 

Nessa pesquisa, não se tratou de eleger uma investigação de caráter amostral, como 

já se salientou inicialmente, nem se procurou fundar teorizações ou certezas, mas objetivou 

estruturar descritiva, explicativa e interpretativamente a constituição do estágio oferecido pelo 
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curso de Direito da UNIUBE através de seu NPJ. Nesse sentido, possibilitou-se fazer uma 

abordagem das atividades desenvolvidas no dia a dia do NPJ, não só pelos alunos-estagiários, 

mas, também, pelos professores-orientadores que lá atuam.  

A pesquisa permitiu destacar os documentos utilizados no cotidiano acadêmico, que 

contribuem para o processo ensino-aprendizagem, tais como fichas de atendimento, pastas dos 

clientes, fichas de acompanhamento processual, modelo de correspondência, cartão para 

identificação dos estagiários e clientes, cadernos de atividades, autos de processos simulados, 

dentre outros instrumentos. 

Após a observação das atividades desempenhadas pelos alunos, sejam elas simuladas 

ou reais, pode-se afirmar que a prática e a teoria são aspectos indissociáveis, em que a 

primeira está imbuída e reflete os conteúdos teóricos desenvolvidos em sala de aula 

convencional, como é o caso no curso de Direito; por isso, permite ao aluno ter uma visão 

crítica das questões que lhe são apresentadas, além de contribuir para o seu raciocínio 

jurídico. 

Esteve em foco, ainda, a análise das atividades desenvolvidas pelos alunos-

estagiários com o objetivo de demonstrar a importância e a significação do NPJ na formação 

profissional do futuro operador do Direito, mas principalmente daquele discente que irá 

exercer a advocacia. Além disso, como já se afirmou, a literatura jurídica veiculada pelo 

mercado que têm como tema o ensino prático versam, via de regra, apenas sobre orientações 

acerca da elaboração de peças processuais. Assim, não há como estudar a contento o ensino 

prático somente por meio de livros, o que coloca em questão a formação do aluno-estagiário, 

pois fica ele afastado dos aspectos práticos do ambiente forense; nessa perspectiva, a 

formação jurídico-profissional desenvolvida somente através da literatura especializada torna-

se problemática e frágil. 

No tocante ao papel do professor, pode-se inferir que ele deve possuir um perfil 

distinto daquele docente que atua unicamente em uma sala de aula convencional, acostumado 

a lecionar somente conteúdos de cunho teórico.  

Durante a elaboração dessa dissertação debruçamo-nos sobre diversas obras literárias 

com o intuito de conhecer o ensino jurídico no Brasil. Por outro lado, percebeu-se serem 

poucas aquelas que versam sobre o ensino prático nos cursos de Direito. 

Ainda, constatou-se que o NPJ da UNIUBE permite ao discente colocar em prática 

todo o seu conhecimento teórico acumulado ao longo do curso e, ao mesmo tempo, prestar um 

serviço de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas economicamente carentes não só 

de Uberaba, mas, também, de cidades circunvizinhas. 
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Ao final, portanto, conclui-se que o NPJ da UNIUBE presta um importante trabalho 

social, pois além de contribuir para a formação do profissional do Direito, também contribui 

para a construção de uma sociedade mais digna e mais humana. 
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ANEXO 3 
Caderno de atividades — Estágio I 
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Caderno de atividades — Estágio II 
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ANEXO 8 

Ficha  
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ANEXO 9 

Cartão do cliente 
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ANEXO 10 

Carta de solicitação de comparecimento 
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ANEXO 11 
Ficha de andamento de processo 
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ANEXO 12 
Ficha de andamento de processo preenchida 
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ANEXO 13 

Pasta de processo 
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ANEXO 14 

Resolução 2 CNE/CES 
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ANEXO 15 

Parecer homologado — despacho do ministro  
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ANEXO 16 

Portaria MEC 1.886 
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