Escritório Escola Jurídico Social “Desembargador Ranulfo de
Melo Freire”
 Integrantes:
Volneida Costa - Coordenadora
Doutorado em Direito Constitucional (UFMG, 2008),
Mestre em Direito Constitucional pela UFMG, graduada em
História pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho" (1994) e em Direito pela Faculdade de
Direito de Franca (1993). Professora em cursos de
graduação e pós-graduação na área jurídica. Membro do
NDE do Curso de Direito da PUC-MINAS. Coordenadora
do Núcleo de Direito Constitucional da PUC-MINAS.
Membro do Conselho de Pós-Graduação da FESP.
Concentra sua atuação e pesquisa na área de proteção aos
direitos humanos, direito e processo constitucional.
Atualmente é professora de Direito Constitucional e Direito Processual do
Trabalho da Pontifícia Universidade Católica - PUC/MG e do Curso de Direito
da FESP/UEMG. Coordenadora dos Cursos Pós-graduação de Direito Público
e Direito Processual Civil do Curso de Direito da FESP e do Curso de Direito
Material e Processual do Trabalho da PUC-MG.
André Lemos Fandino - professor
Possui especialização em Direito Civil e Processo Civil
pela Universidade de Franca(1997) e mestrado em
Direito pela Universidade de Franca(2003). Atualmente
é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais
– Campus Passos. Tem experiência na área de Direito,
com ênfase em Direito Público.

Idiene Aparecida Vitor Proença Pádua - professora
Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de
Franca (1996), é especialista em Direito Público pela
Faculdade de Direito de Passos - FESP/UEMG e mestre em
Desenvolvimento Regional pela UNI-Facef. Atualmente é
professora das disciplinas Direito Municipal e Estágio de
Prática Jurídica, na Universidade do Estado de Minas Gerais
(campus de Passos ). É autora do livro "Acesso à Justiça,
Responsabilidade Social e Desenvolvimento: inter-relações
e as possibilidades da prática jurídica", publicado pela
Edifesp. Tem experiência em advocacia cível, com ênfase em Reparação de
Danos (Direito das Obrigações e Consumidor); Direito das Sucessões e
Família, principalmente nos seguintes temas: guarda, adoção, alimentos,
divórcio e inventário. É conciliadora voluntária do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais desde 2009.

Liliane Cristina de Oliveira Hespanhol – professora
Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado
de Minas Gerais - Campus de Passos (2001) e mestrado
em Direito Público pela Universidade de Franca (2006). É
especialista em Direito Penal e Processual Penal (2004).
Professora da Universidade do Estado de Minas Gerais
Campus de Passos. Tem experiência na área de Direito,
com ênfase em Direito Penal e Estágio Curricular. É
conciliadora-orientadora voluntária do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais desde 2009.

Maysa Andrade Lemos – professora
Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual
Paulista UNESP - Campus de Franca (1996). É mestre em
Direito Público pela Universidade de Franca UNIFRAN
(2006). Professora titular de Prática Jurídica da
Universidade do Estado de Minas Gerais e Conciliadora do
Juizado de Conciliação. Tem experiência na área de Direito,
com ênfase em Estágio Curricular. É conciliadora voluntária
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2009.

Miriam Silva – Assistente Social
Possui graduação em Serviço Social pela Universidade
Estadual Paulista UNESP - Campus de Franca.
Assistente Social. Supervisora de Estágio do Curso de
Serviço Social.

Silvana Garcia - Advogada
Possui graduação em Direito pela Fundação de Ensino
Superior de Passos (FESP/UEMG). Pós-graduada em
Didática do Ensino Superior. Conciliadora formada pela
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Advogada.

Renata Tomé – estagiária
Aluna do curso de Direito

Júlia Marçoni - estagiária
Aluna do curso de Direito

Débora Maria Santos Ferreira - estagiária
Aluna do curso de Direito

Introdução
No ano de 2003 foi implantado no NPJ, o Escritório Escola
Jurídico-Social “Desembargador Ranulfo de Melo Freire”, para
promover o atendimento jurídico e social da população carente. O
referido Escritório, campo de estágio para alunos, conta com
equipe interdisciplinar, com profissionais do curso de Direito e do
curso de Serviço Social, o que é o noss o diferencial.
No Escritório Escola são prestados os seguintes serviços:
atendimento na área cível (acompanhamento processual e
orientações), assessoria e acompanhamento de processos
administrativos na área do Direito Previdenciário, junto ao INSS,
estudo sócio-econômico, visitas domiciliares, orientação social
individual e/ou coletiva e encaminhamentos diversos a rede sócio assistencial. A equipe do Escritório é composta por: uma
coordenação, quatro professores, um advogado, uma assistente
social, quatro estagiários e uma secretária.


Objetivos

Promover a unidade entre teoria e prática, através do atendimento
ao público, criando assim um elo entre a Universidade e a
comunidade, que contribuirá para a formação profissional e
garantirá o acesso à justiça da população carente.
Contribuir, através da extensão universitária, para a formação de
um profissional reflexivo e comprometido com sua realidade social.
Promover meios de acesso imediato e gratuito às Instituições
formais de direito, através da assistência judiciária às pessoas que
não podem arcar com honorários advocatícios e custas judiciais.
Constituir-se no centro de convergência para geração, produção,
difusão, fomento e disponibilização de conhecimentos sobre
direitos humanos.

