NOTA TÉCNICA CSA/DF N.º 0081/2018

EMENTA: ANÁLISE DO PARECER N.° 635/2018 DA
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A REVISÃO DAS
DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM DIREITO, COM O CONSEQUENTE
ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO.

I. DO OBJETO DA ANÁLISE

1.

Trata-se da análise do Parecer n.°635/2018 da Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), que apresentou a revisão das
Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito, com a revogação da Resolução
CNE/CES n.°9, de 29 de setembro de 2004, e Resolução CNE/CES n.° 3, de 14 de julho de
2017, com o consequente encaminhamento de projeto de nova resolução.

II.

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em dezembro de 2017, o Governo Federal editou o Decreto n.° 9.235, de 15

de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pósgraduação no sistema federal de ensino. O Decreto estabelece as funções de regulação,
avaliação e supervisão da educação superior, servindo de instrumento referencial para a
atuação do poder público federal.
3.

Desta feita, o regular funcionamento de um curso superior depende de ato

autorizativo do MEC, nos ditames do art. 10 do Decreto nº 9.235/2017. Após a autorização, o

curso deve ser reconhecido, conforme o art. 45 do Decreto. O reconhecimento é condição
necessária, juntamente com o registro, para a validade nacional dos respectivos diplomas.
4.

Especificamente em relação ao curso de graduação em Direito, o Decreto

n.° 9.235, de 2017, estabelece a necessidade de manifestação prévia da Ordem dos
Advogados do Brasil na oportunidade da concessão do ato autorizativo/reconhecimento por
ocasião da decisão do Ministério da Educação1. A formação dos profissionais da área jurídica
conta com relevância pública e demanda regulamentação, fiscalização e controle do Poder
Público. Por isso a norma educacional prevê a participação do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) nos processos de autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento dos cursos de Direito.
5.

Nesse caso, o próprio Decreto n.° 9.235, de 2017, estabelece a observância à

Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia. Nesse diploma
legal, dentre as competências do Conselho Federal da OAB, nos termos do art. 54, XV, estaria
a obrigação de “colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar,
previamente,

nos

pedidos

apresentados

aos

órgãos

competentes

para

criação,

reconhecimento ou credenciamento desses cursos”. Nesse caso, a OAB participa do processo
de regulação por meio de pareceres opinativos na ocasião da autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos cursos de direito.
6.

No que se refere à regulação dos cursos, há também a previsão de avaliação

externa periódica. Os processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão

1

. Art. 41. A oferta de cursos de graduação em Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e Enfermagem,
inclusive em universidades e centros universitários, depende de autorização do Ministério da Educação, após
prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de
Saúde.
§ 1º Nos processos de autorização de cursos de graduação em Direito serão observadas as disposições da
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
§ 2º Nos processos de autorização de cursos de graduação em Medicina, realizados por meio de
chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº 12.871, de 2013.
§ 3º A manifestação dos Conselhos de que trata o caput terá caráter opinativo e se dará no prazo de trinta
dias, contado da data de solicitação do Ministério da Educação.
§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a requerimento do
Conselho interessado.
§ 5º O aumento de vagas em cursos de graduação em Direito e Medicina, inclusive em universidades e
centros universitários, depende de ato autorizativo do Ministério da Educação.
§ 6º O Ministério da Educação poderá instituir processo simplificado para autorização de cursos e aumento
de vagas para as IFES, nos cursos referidos no caput.
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de
responsabilidade do Inep, cabendo a este Instituto decidir sobre agendamento de avaliações de
cursos, levando-se em conta as necessidades e a conveniência de tal avaliação.
7.

No que toca à avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de

graduação, nos termos da Lei nº 10.861/2004, esta é de competência do Inep, mediante a
aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que se destina a
aferir o desempenho dos discentes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas
diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender
temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e
mundial e a outras áreas do conhecimento.
8.

Dentro da sistemática de avaliação e regulação, encontram-se as Diretrizes

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, que são os documentos de referência para
as instituições de ensino superior na organização e construção dos seus programas, servindo
de referência para a elaboração do chamado Projeto Pedagógico de Curso. Em relação
especificamente ao Curso de Direito, as suas respectivas Diretrizes Curriculares foram
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação pela Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de
setembro de 2004, com alterações da Resolução CNE/CES n.° 3, de 14 de julho de 2017.
9.

A Resolução enumera as habilidades e competências, os eixos de formação

presentes do Projeto Político-Pedagógico, além estabelece regras para o estágio
supervisionado e para as atividades complementares. Foram justamente essas resoluções que
foram alteradas pelo Parecer CNE/CES n.° 635/2018 que são objeto da análise desse estudo.

III. DAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO EM DIREITO
10.

Importa consignar, inicialmente, que as Diretrizes Curriculares Nacionais do

Curso de Direito sofreram grandes alterações, sobretudo em razão da considerável mudança
do cenário profissional decorrente da inserção de novas tecnologias, por meio de ferramentas
tecnológicas que poderão reduzir a demanda por recursos humanos e que também poderão
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alterar a elaboração e entrega de produtos e serviços jurídicos, criando novos requisitos de
competências e conhecimentos para o profissional da área.
11.

Dentro desse contexto, a concepção do Projeto Pedagógico de Curso,

conforme previsto na proposta de Resolução, aumenta sistematicamente as peculiaridades do
campo de estudo. Além das competências habituais outrora já previstas (perfil do graduando;
competências, habilidades e os conteúdos curriculares básicos; prática jurídica; atividades
complementares; sistema de avaliação; Trabalho de Curso; entre outros), o novo PPC
estabelece novos elementos estruturais importantes.
12.

Dentre os novos elementos do PPC de Direito estão a concepção do seu

planejamento estratégico, em que deve ser especificada a missão, a visão e os valores
pretendidos pelo curso, além da vocação que o caracteriza. Ora, o planejamento estratégico é
um conceito técnico de administração, o qual é estabelecido em processo gerencial que diz
respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução,
levando em conta as condições internas e externas à instituição e sua evolução esperada. No
caso, o planejamento estratégico previsto é restrito às especificações da missão, visão e dos
valores pretendidos pelo curso.
13.

Da mesma forma, o novo PPC deve abranger a concepção e objetivos gerais

do curso, contextualizados com relação às suas inserções institucional, política, geográfica e
social, além de estabelecer formas de realização de interdisciplinaridade, de mobilidade
nacional e internacional,

de

incentivo à inovação e de outras estratégias de

internacionalização, além de estabelecer modos de integração entre teoria e prática,
especificando as metodologias ativas utilizadas. Essas competências não eram exigidas
anteriormente.
14.

Além do conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas

no processo de aprendizagem que já eram previstas nas diretrizes anteriores aos graduandos,
a nova DCN prevê algumas peculiaridades que são tendências: desenvolver a cultura do
diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos; compreender a hermenêutica e
os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da
legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; utilizar corretamente a
terminologia e as categorias jurídicas, aceitar a diversidade e o pluralismo cultural; possuir o

4

domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito;
desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de
caráter interdisciplinar; desenvolver a capacidade de utilizar as novas tecnologias da área do
conhecimento e apreender conceitos deontológico-profissionais, desenvolvendo perspectivas
transversais sobre direitos humanos.
15.

São habilidades previstas aos graduandos relacionadas ao trabalho e

desenvolvimento de novas tecnologias para o direito, além do desenvolvimento do chamado
trabalho colaborativo, que pode ser realizado em grupo e em caráter interdisciplinar. A
inserção dessas competências também visa a solução de problemas jurídicos que deverão ser
enfrentados fora do judiciário, a exemplo da resolução consensual de conflitos (mediação e
arbitragem), o que é uma tendência no mundo.
16.

As novas habilidades e competências previstas também têm impacto no

chamado Trabalho de Curso, que também é um componente curricular obrigatório. Ao
contrário do que era previsto na Resolução CNE/CES2 n.° 9/2004, o Trabalho de Curso, de
acordo com a nova resolução prevista pelo Parecer CNE/CES n.° 635/2018, não estabelece a
obrigatoriedade de que seja desenvolvido individualmente. Isso implica dizer que o Trabalho
de Curso, por exemplo, pode ser realizado por meio de um estudo colaborativo entre
graduando com o objetivo de desenvolver alguma tecnologia para o direito.
17.

Ao invés de um Trabalho de Conclusão de Curso, geralmente feito sob

forma de monografia, a instituição poderá incentivar outros tipos de trabalhos em que sejam
desenvolvidas a liderança e a colaboração, o que está em sintonia com o atual contexto de
ensino e aprendizagem mediante as chamadas metodologias ativas. A organização curricular
passa a encampar estratégias de ensino preocupadas no desenvolvimento de competências,
com a integração e exploração dos conteúdos a partir de situações-problema reais ou
simulados da prática profissional.

2

. Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido individualmente, com
conteúdo a ser fixado pelas Instituições de Educação Superior em função de seus Projetos Pedagógicos.

5

18.

O curso de graduação em Direito deverá ter, em seu projeto pedagógico e

em sua organização curricular, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas
formativas3:
I – Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos
fundamentais do Direito, em diálogo com as demais expressões do conhecimento
filosófico, humanístico, das ciências sociais e das novas tecnologias da
informação, abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de
outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, Economia,
Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia;
II – Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque dogmático, o
conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do
Direito, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados
segundo a sua evolução e aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e
culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, necessariamente,
dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos essenciais referentes às
áreas de Teoria Geral do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo,
Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do
Trabalho, Direito Internacional, Direito Processual, Direito Previdenciário,
Mediação, Conciliação e Arbitragem; e
III – Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os
conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas,
especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TC.
19.

As novas DCNs também sugerem a diversificação curricular, em que a IES

poderá introduzir no PPC conteúdos e componentes curriculares visando desenvolver
conhecimentos de importância regional, nacional e internacional, sugerindo alguns ramos do
direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito Esportivo, Direitos Humanos,
Direito da Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito Cibernético, Direito Portuário,
Mediação, Conciliação e Arbitragem.
20.

Importa constatar que as novas DCNs do Curso de Direito inseriram as

disciplinas Teoria Geral do Direito, Direito Previdenciário e Mediação, Conciliação e
Arbitragem como de formação técnico-jurídica, ou seja, como disciplinas obrigatórias,
enquanto que outras disciplinas (Direito do Consumidor, Direito Ambiental, Direitos
Humanos, Direito Eleitoral, entre outros) ficariam de forma das disciplinas obrigatórias,
sendo estudados como de conteúdo transversal. Não se trata de uma crítica, mas de algo que
deva ser refletido.

3

. Art. 5º do Projeto de Resolução previsto no Parecer CNE/CES n.° 635/2018.
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21.

Por fim, o Projeto de Resolução previsto no Parecer CNE/CES n.° 635/2018

estabelece uma importante alteração no âmbito prático, acabando com o termo “Estágio
Supervisionado” e adotando a chamada “Prática Jurídica” como componente curricular
obrigatório. De acordo com as novas DCNs, a prática jurídica é mais ampla, pois engloba as
atividades simuladas, as atividades reais e o próprio estágio supervisionado.
22.

O Núcleo de Práticas Jurídicas é obrigatório para todas as IES e será

responsável por coordenar todas as atividades práticas. As IES deverão oferecer atividades de
prática jurídica na própria instituição, por meio de atividades de formação profissional e
serviços de assistência jurídica sob sua responsabilidade, por ela organizados, desenvolvidos
e implantados. As práticas jurídicas, além de serem realizadas na própria Instituição de
Educação Superior, poderão ser realizadas em departamentos jurídicos de empresas públicas
e privadas, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e
das Procuradorias e demais departamentos jurídicos oficiais, e em escritórios e serviços de
advocacia e consultorias jurídicas. Na verdade, essa previsão foi inserida nas DCNs dos
Cursos de Direito a partir da Resolução CNE/CES n.° 3, de 14 de julho de 2017, consolidadas
também na proposta de nova resolução.
23.

De acordo com a nova proposta de resolução, os cursos deverão estimular a

realização de atividades curriculares de extensão ou de aproximação profissional que
articulem o aprimoramento e a inovação de vivências relativas ao campo de formação,
podendo, também, dar oportunidade de ações junto à comunidade ou de caráter social, tais
como clínicas e projetos. Essa previsão é uma inovação nas diretrizes curriculares dos cursos
de Direito, pois se trata de ações diversificadas de extensão que antes estavam previstas nas
atividades complementares do curso.
24.

Por falar em atividades complementares, a nova proposta de resolução

também prevê as atividades complementares como componentes curriculares (não
obrigatórios), que objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação do perfil
do graduando. As atividades complementares não se confundem com as práticas jurídicas e
nem com o Trabalho de Curso, o qual já foi explicitado acima.
25.

De acordo com o projeto de Resolução previsto no Parecer CNE/CES n.°

635/2018, os cursos de graduação em Direito terão carga horária referencial de 3.700 horas,
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sendo que 20% (vinte por cento) dessa carga horária será destinada às atividades
complementares e de prática jurídica, sendo a distribuição definida em cada PPC.

IV.

CONCLUSÃO

Em face das considerações acima, importa esclarecer que o Parecer
CNE/CES n.° 635/2018, aprovado no dia 4 de outubro de 2018, bem como a sua consequente
proposta de resolução, ainda necessita da competente homologação do Ministro de Estado da
Educação. A partir da sua homologação, as instituições terão o prazo máximo de 2 (dois) anos
para implementar as novas diretrizes curriculares apenas para os alunos ingressantes.
Pode-se concluir, por fim, que as Diretrizes Curriculares do Curso de
Direito sofreram grandes alterações, sobretudo em razão da considerável mudança do cenário
profissional decorrente da inserção de novas tecnologias por meio de ferramentas
tecnológicas que poderão reduzir a demanda por recursos humanos e que também poderão
alterar a elaboração e entrega de produtos e serviços jurídicos, criando novos requisitos de
competências e conhecimentos para o profissional da área.
Essas alterações têm impacto considerável nos Projetos Pedagógicos de
Cursos, principalmente na formatação das novas competências práticas a serem desenvolvidas
pelos graduandos para que se possa garantir um aprendizado capaz de enfrentar os problemas
e os desafios impostos pelo constante processo de inovação pelo qual o mundo passa, a
produção de conhecimento e o espaço de trabalho que provoca o profissional do Direito.

Brasília, 31 de outubro de 2018.

Daniel Cavalcante Silva
OAB/DF n.o 18.375
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