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RESUMO

O acesso à Justiça gratuita de qualidade continua sendo um grande problema que os cidadãos enfrentam especialmente nas grandes metrópoles. 
Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial e em população, estimada em 807.492 habitantes, de acordo 
com dados levantados pelo IBGE, no ano de 2015. O Município possui Fórum Comum, Federal e Trabalhista, sendo a Defensoria Pública 
importante instituição voltada ao atendimento dos cidadãos hipossuficientes, com gratuidade de Justiça. Contudo, o referido órgão público 
encontra dificuldades em cumprir seu múnus em razão do número de pessoas que necessitam de atendimento jurídico especializado, carecendo 
muitas vezes de medidas urgentes e assecuratórias da dignidade da pessoa humana. Tornou-se necessário o atendimento à população por órgão 
privado, comprometido com a realidade dos cidadãos e credibilidade em sua atuação: trata-se do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade 
Estácio de Sá, unidade Nova Iguaçu (NPJ/NIG), com atendimento jurídico gratuito nas áreas Cível, Família e Juizado Especial Cível Estadual e 
Federal, neste último especialmente em fase de recurso, através de parceria firmada entre a Justiça Federal e a Instituição de Ensino. Através do 
convênio da Instituição de ensino mantenedora com o TJRJ, o NPJ Setorial de Nova Iguaçu possui Núcleos de Primeiro Atendimento (NPAs) nos 
fóruns de Nova Iguaçu e Nilópolis, local onde são desenvolvidas práticas de cidadania pelos estagiários, além de proporcionar aproximação dos 
jurisdicionados ao Poder Judiciário, prestando relevante serviço de esclarecimento da população sobre seus direitos e garantias. O Novo CPC 
privilegia a atuação dos Núcleos de Prática Jurídica quando concede o benefício da contagem dos prazos em dobro, se ajustando muito mais à 
realidade da atuação, com melhores chances para promoção do ensino e aprendizagem dos estagiários dos cursos de Direito. No diagnóstico 
local, verificou-se êxito na mediação de conflitos, especialmente nos relacionados ao direito de família e que o núcleo conta com dois professores 
advogados, que atuam em conjunto com um número expressivo de estagiários: 331 estagiários em 2015 e 363 no primeiro semestre de 2016. O 
escopo temporal são os anos de 2015 a 2017. A problemática é investigar quais são as principais formas de conciliar deste órgão privado com 
atuação relevante para o desenvolvimento da região. Como objetivo geral a pesquisa se propõe a apresentar os dados relativos ao número de 
conciliações, acordos extrajudiciais, acordos protocolados na justiça e acordos celebrados na audiência de conciliação pelo NPJ/NIG entre 2015 e 
2017, especialmente nas ações de alimentos, divórcio, e nas de Defesa do Consumidor. Como objetivos específicos são: identificar se os atendidos 
demonstram interesse em conciliar com a parte adversa; avaliar como é conduzida a conciliação no NPJ/NIG; e elaborar a análise quantitativa das 
conciliações realizadas pelo órgão. A metodologia teve as seguintes abordagens: revisão bibliográfica; pesquisa empírica, com a coleta dos dados 
e análise quali-quantitativa. Quanto aos resultados, se deu a descoberta de que a intervenção do núcleo de prática é primordial para o acesso à 
justiça gratuita e especializada, com destacada atuação na mediação de conflitos dos seus assistidos, proporcionando aos estagiários a prática de 
solução conflitos, promovendo a cidadania, através da democracia participativa.
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