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O Escritório de Assistência Jurídica – EAJUR, do Curso de Direito do Centro 

Campo Limpo Paulista, é um laboratório que tem a finalidade de proporcionar ao 

aluno do Curso de Direito da UNIFACCAMP a realização de atividades práticas 

inerentes à advocacia. 

No Escritório de Assistência Jurídica - EAJUR, o aluno conta com a orientação 

de professores no atendimento à população carente, principalmente em Direito 

Civil e de Família. Os professores orientadores do EAJUR são também 

advogados regularmente inscritos na OAB. 

O EAJUR atende a população em quatro plantões semanais, de segunda a 

quinta-feira, no horário das 14 às 17h20min. O atendimento é sem qualquer 

custo para a população e o perfil do assistido deve atender à legislação da 

assistência judiciária gratuita, conforme previsto em convênio com a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo. 

O atendimento acontece em salas individuais localizadas no pavimento térreo, 

do Prédio III da Faculdade Campo Limpo Paulista, situado a Rua Guatemala nº. 

170, no bairro do Jardim América. O EAJUR possui o seguinte espaço físico: 

salas de atendimento; sala de reunião; sala para os estagiários desenvolverem 

suas funções e elaborarem peças processuais sobre a supervisão dos 

professores; sala de secretaria e recepção. 

O EAJUR conta, atualmente, com quatro professores e 20 alunos, estagiários 

inscritos na OAB que efetuam atendimento ao público em diversas áreas 

jurídicas. Desenvolvem-se, no EAJUR, trabalho de orientação jurídica e 

representação processual nos casos autorizados pela legislação de assistência 

judiciária gratuita, além de atuar em mediação, efetuando composição entre as 

partes com posterior homologação judicial. 

O atendimento no EAJUR teve início no dia 30 de agosto de 2005. De regra, 

atuam simultaneamente, no EAJUR, vinte alunos, sendo cinco estagiários 

atuando em cada plantão. A permanência do aluno no EAJUR pode abranger 



vários semestres, dependendo de sua vontade e da procura por outros alunos. 

Os alunos são selecionados mediante processo seletivo interno e, 

obrigatoriamente, estão matriculados a partir do 6º período.  

O EAJUR encontra-se devidamente conveniado com a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, sendo que a divulgação do convênio é efetuada pela 

própria Defensoria, mediante ofícios aos órgãos públicos da cidade. 
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