e s p a ç o juríd ico
Neste espaço são abordadas questões jurídicas relacionadas
às atividades desenvolvidas nas instituições espíritas.
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ORIENTAÇÃO JURÍDICA
NO CENTRO ESPÍRITA
– PARTE FINAL –
Instituições Relacionadas às
Questões Jurídicas
Dando continuidade aos
apontamentos sobre a orientação jurídica no Centro Espírita,
abordaremos mais uma das instituições que podem auxiliar os
necessitados neste assunto.

NÚCLEOS JURÍDICOS DAS FACULDADES DE DIREITO
Os Núcleos Jurídicos das Faculdades de Direito estão previstos na Resolução CNE/CES
n. 9, de 29 de setembro de 2004,
do Ministério da Educação que,
ao traçar diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo dos
cursos jurídicos, determinou
que o estágio de prática jurídica
integra o currículo, sendo imprescindível para a obtenção do
grau de bacharel em Direito.
Estes núcleos podem contemplar convênios com outras
instituições ou entidades e es382
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critórios de advocacia, para
atuar em serviços de assistência judiciária implantados na
faculdade, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública ou, ainda, em departamentos jurídicos oficiais.
As atividades práticas, antes abarcadas pela disciplina
prática forense, passaram a ser
desenvolvidas pelos alunos, de
forma simulada ou real, com
supervisão e orientação do
Núcleo de Prática Jurídica de
cada faculdade.
Com base em experiências
ocorridas no Distrito Federal
junto a algumas faculdades, recomendamos que:
a) a Casa Espírita interessada em encaminhar assistidos para os Núcleos de Prática
Jurídica busque informar-se
junto às faculdades de Direito
da localidade, para inteirar-se

dos procedimentos relativos a
tal atendimento;
b) os assistidos sejam
orientados a levar aos Núcleos
de Prática Jurídica toda a documentação relativa à questão jurídica que pretendem
solucionar;
c) o assistido, direcionado
pela Casa Espírita aos Núcleos
de Prática Jurídica, leve consigo
um encaminhamento escrito da
organização religiosa, explicando sua situação e qual a ajuda
necessária no caso concreto;
d) muitas vezes, o assistido
não possui o dinheiro da passagem de ônibus nem sabe como
chegar ao local do Núcleo de
Prática Jurídica. A Casa Espírita, na medida de suas possibilidades, poderá fornecer as
passagens ou o transporte, ensinando ao necessitado como
chegar à Faculdade de Direito
na localidade.

