
Assistência Jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo 

Os moradores de São Bernardo do Campo contam com a assistência jurídica gratuita mantida 
por uma das mais importantes instituições de ensino jurídico do país, a Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo. Ao todo, são quatro postos de atendimento distribuídos na cidade, 
que fornecem orientação jurídica nas mais diversas áreas do Direito, entre elas, previdenciário, 
trabalhista, consumidor, família e criminal.  

A Instituição mantém o serviço voltado à comunidade carente do município há 17 anos. Do 
início de suas atividades até os dias atuais já foram realizados mais 15 mil atendimentos 
gratuitos pelos alunos da Faculdade.  

Por meio do serviço, prestado com eficiência e integridade, a Direito São Bernardo retribui com 
dignidade à comunidade que a acolheu. Com esses programas, os alunos tem a oportunidade 
de vivenciar o cotidiano das diversas áreas jurídicas e possibilita, ainda que os alunos 
adquiram experiência técnica e humanista.  

A Assistência Jurídica gratuita atua-nos mais diversos tipos de demanda sobre o direito e 
realiza suas atividades nos seguintes locais: Poupatempo; Cartório Anexo do Juizado Especial 
Cível; CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São 
Bernardo do Campo; Escritório Escola. Os serviços prestados complementam o atendimento 
público executado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo aos munícipes. 

Outro programa que contribui com a missão social da faculdade é o “Direito na Palma da Mão”. 
Em funcionamento há mais de 10 anos, a ação consiste em visitas às escolas de São Bernardo 
do Campo para prestação de orientação jurídica aos pais e familiares dos alunos, assim como 
aos demais interessados. O serviço proporciona orientações principalmente sobre questões 
ligadas ao Direito Civil, de Família, Trabalho, Penal, do Consumidor e Previdenciário, mas 
abrange a todas as áreas do Direito. 

Escritório-Escola 

O Escritório-Escola oferece apoio jurídico nas diversas áreas de direito, que podem ir além da 
orientação. Se necessário, nossos estagiários, supervisionados por advogados e professores, 
vão à Justiça para realizar separações, divórcios, investigação de paternidade ou buscar 
pensões alimentícias. Na área criminal, fazem o acompanhamento desde o inquérito policial.  
  
O Escritório-Escola atende de 2ª e 4ª feiras, das 13h às 16h e às 3ª e 5ª feiras, das 8h às 
11h. Localizado na Rua Barentz, 29 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo – SP. Telefone: 
(11) 3927-0280 
 

Cartório Anexo do Juizado Especial Cível (JEC) 

Cartório Anexo do Juizado Especial Cível, é um posto de atendimento que trata das pequenas 
causas que envolvem Direito do Consumidor, Ações de Cobrança, indenização por danos 
morais e propositura de ações com valor até 20 salários mínimos, para pessoas que não 
possuem advogado. 
  
A triagem de casos novos acontece às 2ª e 4ª feiras, das 13h às 14h. E o atendimento de 
casos em andamento acontece de 2ª a 6ª feira, das 12h30 às 18h. Localizado na Rua Nicolau 
Filizola, 100 - Centro - São Bernardo do Campo – SP. Telefone: (11) 4177-3881 / 2833-8312 
 

Poupatempo 

A Assistência Jurídica no posto de serviço instalado no Poupatempo de São Bernardo do 
Campo destinasse para os munícipes carentes da cidade e é gratuito. 
 



O horário de Funcionamento é de 2ª a 6ª feira, das 07h às 19h; sábado das 07h às 13h. 
Localizado na Rua Nicolau Filizola, 100 - Centro - São Bernardo do Campo – SP. Telefone: 
0800 772 36 33 
 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

O CEJUSC – Centro Judiciário De Solução De Conflitos E Cidadania é uma parceria entre a 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e tem como objetivo ampliar o atendimento jurisdicional a população em geral, bem 
como a realização de trabalho de prática jurídica aos alunos da Instituição de Ensino.  
  
O atendimento é realizado no Fórum de São Bernardo de 2ª a 6ª feira, das 13h30 às 18h e as 
audiências acontecem das 13h às 16h. Localizado na Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do 
Campo - SP. Telefone: (11) 4330-3281 
 

 

 

 


