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NORMAS PROCEDIMENTAIS INTERNAS DO EAJ- ISEC/FACSAL  

Escritório de Assistência Jurídica  

 

 

1. ÁREAS DE ATUAÇÃO DO EAJ- ISEC/FACSAL  

 

 

O EAJ-ISEC/FACSAL atuará na Comarca de Salvador, na área cível, atendendo 

precipuamente questões que envolvam relações familiares e os direitos e obrigações delas 

decorrentes, bem como as ações atinentes a retificação de registros públicos. 

 

 

2. REQUISITOS PARA O ATENDIMENTO PELO EAJ-ISEC/FACSAL 

 

2.1 O EAJ-ISEC/FACSAL atenderá apenas a pessoas com renda inferior a 2 ( dois) 

salários mínimos mensais, que não possam dispor de advogados contratados sem 

comprometerem o seu sustento e de sua família. 

 

2.2 A comprovação do estado de que trata o item 2.1 acima, será demonstrada através do 

preenchimento das exigências seguintes: 

 

a) Comprovação de renda mensal de até dois salários mínimos, mediante 

apresentação do último contra-cheque ou da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), devendo ser fornecido pelo assistido fotocópias de tais documentos;  

 



 

 
b) Comprovação de desemprego pela apresentação da Carteira de Trabalho  e 

Previdência Social (CTPS) ou de termo de rescisão contratual em fotocópia, 

devendo ser fornecido pelo assistido fotocópias de tais documentos;  

 

c)  Não possuindo o assistido comprovante de renda ou de sua condição de 

desempregado, deverá este declarar em Termo de Compromisso, sob as penas de 

lei, que preenche as exigências para seu atendimento pelo EAJ-ISEC/FACSAL. Na 

hipótese de ser identificada falsidade na declaração do assistido, e sendo 

confirmada sua capacidade financeira além dos limites exigidos no item “a”, os 

membros do EAJ-ISEC/FACSAL deverão renunciar o patrocínio do feito.       

  

2.3 Além das exigências acima, o assistido pelo EAJ-ISEC/FACSAL, comprometer-se-á 

comunicar a alteração de seu endereço e telefone para contato, sendo de sua 

responsabilidade as conseqüências decorrentes da omissão de seus novos endereços e 

telefone para contato. 

 

3. DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

3.1 O atendimento no EAJ-ISEC/FACSAL, será feito observando-se a prioridade a seguir 

exposta, nas questões que envolvem: 

 

a) cumprimento de prazos e audiências de clientes já cadastrados; 

b) direito de idosos; 

c) direito de deficientes físicos; 

d) direito de menores; 

e) direito a alimentos de pessoas que comprovadamente deles necessitem. 

 

3.2 O atendimento ao público será definido pela Coordenação do Curso de Direito, 

ouvindo-se a Supervisão do EAJ, a Coordenação Pedagógica e a Direção da 



 

 
ISEC/FACSAL. O EAJ funcionará também com trabalhos internos, voltados para pesquisa, 

projetos e atividades interdisciplinares, palestras e cursos de extensão, bem como para a 

elaboração das peças jurídicas dos processos acompanhados pelo EAJ.  

 

3.3 Cada grupo de alunos atenderá inicialmente, conforme deliberação da Supervisão do 

EAJ, a no máximo 02 (dois) casos novos por dia de atendimento. 

 

3.4 Os assistidos pelo EAJ-ISEC/FACSAL receberão, quando do seu atendimento e 

mediante registro, CARTÃO DE ATENDIMENTO – ASSISTIDO EAJ-ISEC/FACSAL 

individualizado, em que constem: 

 

3.4.1 Identificação/número cliente; 

3.4.2 Nº do processo; 

3.4.3 Turma, turno e identificação do grupo responsável pelo atendimento; 

3.4.5 Designação de data para retorno.    

 

3.5 O EAJ-ISEC/FACSAL, não receberá, sob nenhum pretexto ou escusa, documentos em 

originais dos assistidos que atender, a quem incumbirá sua reprodução e autenticação ou, 

na hipótese deste não poder arcar com tal despesa, a apresentação dos documentos ao 

juízo do feito, para a sua autenticação pelo Cartório competente.               

 

3.6 O assistido EAJ-ISEC/FACSAL que atendido deva retornar para a entrega de 

documentos (ou complementar documentação já entregue), deve fazê-lo no prazo de 30 

dias, contados da solicitação feita pelo grupo responsável pelo atendimento, que o 

receberá no dia e turno de seu atendimento. Se o assistido não cumprir este prazo, 

perderá o direito ao atendimento, devendo submeter-se à nova triagem. 

 



 

 
3.7 O EAJ-ISEC/FACSAL não poderá atender o interessado pelo atendimento quando este 

se apresentar inicialmente em prazo inferior a 10 (dez) dias para o advento do termo que 

deva cumprir, seja este prescricional, decadencial ou preclusivo.  

 

 4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO EAJ-ISEC/FACSAL 

 

4.1 Além das atribuições estabelecidas no Regimento Interno do EAJ-ISEC/FACSAL 

caberá aos seus membros, especificadamente aos estagiários/alunos, sempre assistidos 

pelo advogado-orientador, o cumprimento das seguintes normas, nos prazos que lhe são 

consignados: 

 

a) Ajuizamento de novas ações em prazo não superior a 10 dias, contados da data de 

entrega dos documentos necessários e indispensáveis à sua propositura pelo 

assistido; 

b) Cumprimento dos prazos processuais com 48 horas de antecedência de seu termo 

final, possibilitando o completo acompanhamento e a revisão das peças processuais 

pelos orientadores; 

c) Entrega de relatório bimestral (modelo anexo) dos estagiários/alunos integrantes 

dos grupos, na data fixada no calendário de atividades do EAJ-ISEC/FACSAL, 

contendo detalhadamente todas as atividades realizadas durante o período 

respectivo. O relatório conterá o andamento atualizado dos processos que, sob a 

responsabilidade do aluno-estagiário, sofreram movimentação de ofício pelo juízo 

competente ou a requerimento das partes. 

No relatório bimestral constará:    

 c.1) nome do assistido/qualificação processual (autor,réu, terceiro) 

 c.2) nº do processo 

 c.3) tipo de ação 

c.4) juízo competente 



 

 
c.5) nome da parte contrária 

c.6) informação atualizada, com descrição das movimentações processuais e ações 

realizadas. 

 

d) Entrega à secretaria do EAJ-ISEC/FACSAL, mediante protocolo, das cópias 

protocoladas dos prazos processuais cumpridos, bem como das ações ajuizadas; 

e) Os integrantes do EAJ-ISEC/FACSAL, deverão, sempre utilizar-se de papel 

timbrado da ISEC/FACSAL para fins de cumprimento de prazos, ajuizamento de 

novas ações, comunicações/notificações aos clientes expedição de ofício e afins.   

 

       

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Os acadêmicos devem se apresentar no EAJ com vestuário adequado ao exercício da 

prestação de assistência jurídica, adotando postura de urbanidade e ética no exercício de 

suas atividades; 

 

b) Os alunos deverão cumprir os horários atinentes ao seu grupo, não podendo 

comparecer em turno diferente, inclusive sendo vedada a extensão do horário; 

 

c) O horário de saída e chegada do acadêmico será controlado pela assinatura da auxiliar 

administrativa do EAJ; 

 

d) O aluno deverá preencher e anexar em sua pasta os relatórios diários, que deverão 

periodicamente ser apreciados pelo orientador; 

 

e) Caberá ao aluno trazer o disquete para realização de suas atividades acadêmicas; 



 

 
 

f) A pasta do aluno será objeto de avaliação, razão pela qual deverá conter todos os 

trabalhos e registros realizados pelo aluno, de forma detalhada, completa e sem rasuras; 

 

g) A pasta do aluno não poderá ser retirada das instalações do EAJ, sendo o aluno 

responsável pela sua organização e atualização; 

 

h) É expressamente proibido receber documentos originais, assim como valores 

financeiros em razão de qualquer atendimento sob o âmbito do EAJ; 

 

i) Sempre em caso de audiência, cabe ao aluno a responsabilidade de comunicar à parte 

assistida (e coletar o ciente da comunicação), a data, horário e local de realização da 

audiência; 

 

j) Todos os requerimentos atinentes ao EAJ deverão ser protocolados na secretaria do 

EAJ; 

 

k) Os alunos deverão comparecer às audiências, sempre acompanhados do advogado-

orientador e deverão solicitar (para comprovação de sua presença), cópia da ata de 

audiência com o devido registro de presença;  

  

m) Os casos omissos serão definidos pela Supervisão do EAJ, observadas as normas em 

vigor. 

 

  
 


