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Resumo: O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da Universidade Regional do 

Cariri – URCA atualmente conta com alguns projetos de extensão para 

atendimento a comunidade carente da cidade do Crato – CE, como por 

exemplo, o Decon. Com o intuito de facilitar o acesso à justiça. O referido 

estudo tem por objetivo apresentar as dificuldades vivenciadas pela 

comunidade carente da cidade de Crato para acesso desses projetos, 

atenuado pela pandemia do novo coronavírus, nesse ano de 2020. A 

metodologia utilizada é de cunho dedutivo de pesquisa bibliográfica e 

documental, de abordagem quantitativa e qualitativa. Nesse contexto, 

verificamos a interface do atendimento conferido antes e durante a pandemia, 

demonstrando a dificuldade em manter atividades anteriormente praticadas de 

forma presencial para o contexto virtual. Gerou dificuldades não só para os 

indivíduos do NPJ, como também para os que buscam soluções jurídicas 

nessa instituição. Em suma, a compreensão e análise sociojurídica do caso 

contribuem para visualizarmos a dificuldade do acesso ao virtual, pois, é algo 

social que precisa ser mais democratizado para os carentes, e a necessidade 

do papel da Universidade Regional do Cariri- URCA, através do Núcleo de 

Prática Jurídica como um veículo condutor entre o direito pleiteado e o 

exercício da cidadania. 
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