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Direito

SOBRE
O
PROJETO
DE
ATENDIMENTO
JURÍDICO ON-LINE
A UNIFIA, por meio do Núcleo de Práticas
Jurídicas do Curso de Graduação em Direito,
oferece para a comunidade orientações
jurídicas gratuitas e
on-line,
voltadas
à
população vulnerável e carente, nas
áreas de Direito Penal, Civil e Trabalhista.
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Como acessar o AJ On-line?
Basta preencher o formulário e sua dúvida será enviada para um aluno,
que fará uma entrevista prévia com o atendido. Este relatório será repassado
para verificação do NPJ, que, juntamente com o corpo discente, dará uma
resposta ou orientação para o caso.
Os atendimentos estarão vinculados a

uma

dos

área

professores.

A verificação

da

das áreas
será

de

atuação

efetuada

no

atendimento, considerando as especificidades do caso. Por exemplo, se o seu
caso envolver uma questão relacionada a crime ou
será encaminhado para atendimento na ÁREA PENAL.

violência doméstica,

Já se a sua dúvida estiver relacionada a questões trabalhistas
(emprego), como rescisão/demissão e suspensão de contrato de trabalho,
recebimento de férias, 13º salário e outros, o atendimento será enviado ao
professor da ÁREA TRABALHISTA.
Caso a sua dúvida esteja relacionada a condomínio,
usucapião, posse indenização; direitos do consumidor, como

aluguel,
compra

de produtos, garantia, defeitos nos produtos, serviços; ou questões de
família e outros, seu caso será remetido para o professor da ÁREA CÍVEL.
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Desta forma, após o recebimento do questionamento pelo interessado
assistido, o caso será enviado ao Coordenador do NPJ, que o encaminhará
para os alunos (agrupados em grupos de seis ou mais) e, juntamente com
o docente da área do Direito envolvida, buscarão a melhor solução
para o questionamento, após pesquisas e discussões com os grupos.
Somente após essa etapa é que a resposta com a melhor orientação será
encaminhada ao interessado assistido.
Ao final de cada semestre será efetuado um balanço dos atendimentos,
por área jurídica, e das orientações encaminhadas, que servirão como fonte
para detectarmos
as
vulnerabilidades
e
problemáticas
jurídicas centralizadas ou não. Caso seja detectado acúmulo de problemas
da mesma natureza, no semestre letivo seguinte será ofertada pelos
alunos extensionistas e do NPJ da UNIFIA uma palestra sobre tema
relevante e comum para a comunidade local.
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TERMOS DE CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO DO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DIGITAL

O NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJ) DA UNIFIA, inscrita no
CNPJ sob nº 67.172.676/0003-03, localizada à Rodovia SP 95, KM 46,5Amparo - SP, compromete-se a prestar orientação jurídica on-line e gratuita
nas áreas de Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Civil e do
Consumidor e Direito de Família.
Cláusula 1 – O serviço oferecido pelo NPJ Digital da UNIFIA tem como
objetivo esclarecer, gratuitamente e de forma on-line, dúvidas jurídicas nas
áreas de sua atuação, conforme informado anteriormente.
Cláusula 02 – A orientação dada não inclui a prestação de serviço
advocatício no caso apresentado pelo usuário e acontecerá somente na
forma digital, pelo site da UNIFIA. Também é vedada a assistência ao
assistido com renda superior a 02 (dois) salários-mínimos.
Cláusula 03 – Os usuários assumem a integral responsabilidade pelas
informações prestadas no site, principalmente quanto à sua veracidade.
Cláusula 04 – Os profissionais, pela orientação ora oferecida, assumem
uma obrigação de meio, utilizando-se de todos os conhecimentos técnicos
de que a Ciência Jurídica dispõe para os esclarecimentos jurídicos iniciais.
Cláusula 05 – A orientação dada pelos profissionais não expressa a
solução definitiva para a dúvida apresentada pelo usuário, uma vez que se
trata de aconselhamento jurídico inicial, podendo depender da exibição de
documentos ou análise de outras circunstâncias para melhor elucidação
dos fatos narrados e correta apreciação da questão.
Cláusula 06 – Todas as opiniões expressas nos comentários deste site
não representam a opinião da UNIVR, mas tão somente a opinião de quem
as escreveu.
Cláusula 07 – Os dados cadastrais dos usuários serão mantidos em
absoluto sigilo, em respeito ao direito de proteção à privacidade, sendo o
caso discutido e analisado entre os profissionais e alunos sem a
divulgação de nomes, documentos de identificação, telefones ou
endereços.

