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RESUMO
Durante o Congresso Latino Americano de Direito, realizado na Universidade Iguaçu, entre os
dias 10 a 14 de agosto de 2015, com o escopo de demonstrar à comunidade acadêmica os
resultados obtidos pela Universidade Iguaçu – Campus V/Itaperuna/RJ, no âmbito da extensão
universitária, notadamente nas atividades realizadas pelo Núcleo de Prática Jurídica – NPJ – da
referida Instituição de Ensino Superior, foi apresentado o Projeto “Acesso à Justiça por meio do
acesso ao assistido: Núcleo de Prática Jurídica que presta serviços de assistência jurídica se instala
nas comunidades carentes”. Sob essa perspectiva, foi apresentada a estrutura do NPJ, bem como
a importância da interação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; demonstrou-se as áreas
de atendimento abrangidas pelo NPJ que são as seguintes: Cível, Família, Consumidor,
Previdenciária, Trabalhista e Criminal (crimes de menor potencial ofensivo); posteriormente
foram apresentados os advogados integrantes do Escritório de Assistência Jurídica – ESAJUR –
do Núcleo de Prática Jurídica da UNIG e as respectivas áreas de atendimento. Feitas essas
considerações adentrou-se na explanação acerca do Projeto supracitado, o qual foi inscrito no
Prêmio Innovare, que tem por objetivo identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras
realizadas por magistrados, membros do Ministério Público estadual e federal, defensores
públicos e advogados públicos e privados de todo o Brasil, que estejam aumentando a qualidade
da prestação jurisdicional e contribuindo com a modernização da Justiça Brasileira. O Projeto
decorre de um Convênio da Instituição de Ensino Superior com o Centro Social da Divina
Misericórdia, localizado no Distrito de Comendador Venâncio e tem por fito o atendimento e
orientação jurídica, participação em ações sociais, reuniões entre as partes para tentativa de
conciliações e mediações, distribuição e acompanhamento de processos. A relevância social do
projeto pode ser resumida no slogan “NPJ vai à comunidade”, pois visa levar atendimento e
orientação jurídica aos membros da comunidade cuja maioria possui parcos recursos financeiros.
Os atendimentos são realizados na sede do Centro Social da Divina Misericórdia às quartas-feiras
das 13h00min as 17h00min, no qual o assistido é informado acerca de seus direitos e, caso haja
possibilidade, a parte contrária é convocada para tentativa de conciliação e/ou mediação. Na
hipótese de não ter havido a transação entre as partes a petição inicial é redigida e distribuída no
foro competente, cujo acompanhamento do processo é realizado pelo advogado integrante do
ESAJUR e os respectivos estagiários. O projeto foi submetido à avaliação do Instituto Innovare,
cuja premiação está prevista para o mês de dezembro de 2015. Cumpre destacar, por derradeiro,
que o Projeto foi ampliado, mediante a celebração de convênio com a Paróquia São Benedito,
sediada no Bairro Niterói do Município de Itaperuna.
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