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RESUMO

A presente proposta de trabalho se refere à análise do acesso à justiça no âmbito do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) vinculado ao Curso de 
Direito da UNESA – campus Niterói. O movimento pelo Acesso à Justiça, segundo o jurista italiano Mauro Capeletti (1988), tem seu início em 1965 
com a formulação de uma série de críticas ao Sistema Judiciário, postulando que este deveria se voltar à busca de uma Justiça efetiva, que viesse 
de fato a resolver os conflitos sociais e atendesse às diversas camadas da sociedade. O Poder Judiciário deveria estar apto ainda a resolver os 
mais diversos conflitos e que, em última instância, pudesse ser usado como um instrumento de igualdade e mudança social. Ao lado deste 
movimento temos os NPJs das Universidades que, em larga escala, reproduzem os modelos dos escritórios advocatícios e encaminham 
juridicamente as demandas individuais, nas áreas do consumidor, família e trabalhista das pessoas que comprovem renda menor do que três 
salários mínimos. Para que tenhamos um acesso à justiça amplo, diverso e efetivo é preciso que a dinâmica seja reformulada e ampliada, 
conforme proporemos a seguir. Para tanto, uma primeira observação do objeto de pesquisa: o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio 
de Sá – campus Niterói está dividido atualmente em dois setores independentes entre si: o NPA – Núcleo de Primeiro Atendimento – que 
funciona no Fórum de Niterói e o NPJ – Núcleo de Prática Jurídica alocado no campus Niterói, e em ambos os alunos são orientados por 
advogados e professores. No NPJ são encaminhados todos trâmites processuais das áreas cível e trabalhista, enquanto no NPA apenas é realizada 
a orientação jurídica e é elaborada a petição inicial. O NPA funciona como o primeiro atendimento para as pessoas que buscam a resolução de 
suas questões dentro da competência dos Juizados Especiais Cíveis. São ouvidas por nossos alunos estagiários que, com a orientação dos 
advogados, encaminham a questão trazida pelos assistidos por meio de uma petição inicial. O atendimento do NPA se encerra neste momento, 
uma vez que no Juizado Especial Cível, para as causas até vinte salários mínimos, não é necessária a assistência por advogados. As causas mais 
complexas que se afastem da competência do JEC, ou que sejam de vinte a quarenta salários mínimos, são encaminhadas, ou para a Defensoria 
Pública, ou mesmo para o NPJ. Entretanto, a observação do funcionamento in locu nos apontou uma situação: algumas pessoas se 
encaminhavam ao NPA e, por não poderem fazer a leitura, uma vez que não eram alfabetizadas, e assentir à petição elaborada pelos alunos, 
estas pessoas tinham o seu atendimento recusado e acabavam por ter todos as suas possibilidades de acesso à justiça e, ainda mais, de acesso à 
cidadania, negadas. Assim para dar um encaminhamento à situação propomos os seguintes passos: - preparar um questionário social no intuito 
de mapear as demandas da comunidade local que busca apoio jurídico no NPA da UNESA/Niterói; - analisar quantitativamente os questionários; -
identificar, a partir do questionário social supracitado, as pessoas que se encaminhem ao NPA em busca de resolução para suas demandas 
jurídicas e que não saibam ler ou escrever, que sejam analfabetas ou semianalfabetas; - mapear as demandas das pessoas relacionadas no item 
anterior; - comparar o questionário social com as demandas das pessoas analfabetas para Identificar os Temas Geradores – na concepção 
freireana – que possam servir de conteúdo programático para o desenvolvimento de um projeto de Alfabetização Cidadã; - propor um conteúdo 
programático para a alfabetização  de adultos da região a partir das demandas jurídicas destas pessoas. A pesquisa se dará nas vertentes 
bibliográfica, no intuito de construir as bases metodológicas do Acesso à Justiça e da concepção de Educação Cidadã. A pesquisa também utilizará 
a coleta, análise e comparação de dados. Na etapa atual estamos analisando os questionários.
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