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Capítulo I 

Da Denominação, Objetivos e Princípios 
 

Art. 1º - A Clínica Interamericana de Direitos Humanos da Faculdade Nacional de 

Direito (Clínica IDH) é um projeto da Faculdade Nacional de Direito, dialogando com 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão em torno dos direitos humanos nos 

Sistemas Internacionais de Proteção de Direitos Humanos, com foco no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, desenvolvidas no Núcleo Interamericano de 

Direitos Humanos (NIDH).  

  

Parágrafo único. Pretende-se desenvolver estruturada em quatro eixos 

específicos de ação: (i) princípios; (ii) metodologia; (iii) institucionalização; (iv) 

litigância estratégica.  

 

Art. 2º - O objetivo principal da Clínica é implementar, fomentar e consolidar um 

método de ensino em direitos humanos que une a abordagem teórica e prática, bem 

como ser um espaço democrático de diálogo e escuta ativa das demandas em direitos 

humanos da sociedade em geral, e sobretudo, de movimentos sociais e grupos 

vulnerabilizados, com vistas à formalização e processamento de litigância estratégica 

de interesse público, i.e, ações judiciais que tenham potencial de promover 

transformação social e ampliar a proteção de direitos humanos, envolvendo tanto a 

esfera judicial interna, quanto no plano externo, perante a jurisdição internacional 

competente.  

 

Art. 3º - São objetivos específicos da Clínica: 

 

I - Estudar e analisar continuamente o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos e seus desdobramentos na América Latina; 

 

II - Resumir e analisar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (“Corte IDH”) e relatórios da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (“Comissão IDH”) para publicação na Casoteca, com recortes 

temáticos e geográficos específicos; 
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III - Investigar e analisar as interações entre a Corte IDH, o Supremo Tribunal 

Federal e outras cortes brasileiras e latino-americanas; 

 

IV - Promover aulas, debates, seminários, cursos e/ou palestras sobre temas 

relacionados aos direitos humanos; 

 

V - Produzir, junto aos seus parceiros, material didático de apoio sobre a 

temática dos direitos humanos na forma de resumos, artigos, cartilhas e livro 

de casos (case books), dentre outras;  

 

VI – Realizar litigância estratégica em direitos humanos, entendida esta como 

a atividade de propositura de ações ou manifestações como amicus curiae, 

perante o Judiciário interno, representativas e de grande repercussão na seara 

dos direitos humanos, considerado seu potencial ao efeito multiplicador, e o 

impacto das mesmas na fixação de precedentes para futuros casos 

semelhantes de violações de direitos com foco nos movimentos sociais e 

grupos vulnerabilizados; 

 

VII - Desenvolver e implementar um conjunto de ações de advocacia de 

interesse público e comunicação aos Poderes e a sociedade civil organizada, 

criando uma rede de proteção de direitos humanos, a fim de contribuir na 

elaboração de políticas públicas que garantam e realizem os direitos dos 

movimentos sociais e grupos vulnerabilizados.  

 

Art. 4º - A Clínica IDH se orienta pelos seguintes princípios: 

 

I - O fortalecimento dos direitos humanos; 

 

II - Do princípio democrático;  

 

II - A proteção e vocalização das demandas de movimentos sociais e grupos 

vulnerabilizados como, entre outros, crianças, idosos, LGBT, mulheres, 
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deficientes, afrodescendentes, povos originários, trabalhadores escravizados, 

pessoas privadas de liberdade etc. 

 

III - A promoção da Justiça Social. 

 

Capítulo II 

Estrutura e Atividades 
 

Art. 5º - A Clínica IDH é composta pelos seguintes órgãos: 

 

I – Coordenação e coordenação; 

 

II – O Conselho Deliberativo; 

 

III - O setor de eventos, cursos e seminários acadêmicos; 

 

IV - O setor de litigância estratégica;  

 

V - O setor de material didático. 

 

VI – Comunicação e redes sociais 

 

VII – Setor Financeiro 

 

 

Art. 6º A Coordenação e co-coordenação, formada por composição paritária em 

termos de gênero, serão responsáveis pela integração entre os órgãos da Clínica e 

pela construção de parcerias interinstitucionais externas à mesma.  

 

Art. 7º - O Conselho Deliberativo é o órgão máximo responsável por supervisionar, 

decidir e dirigir efetivamente todos os demais setores da Clínica IDH, bem como tomar 

decisões administrativas. 
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§1º - O Conselho Deliberativo é composto pelo professor da Faculdade 

Nacional de Direito que coordena a extensão, e pelos responsáveis de cada 

um dos setores da Clínica IDH. 

 

§2º - O Professor Coordenador da extensão será escolhido pelos membros da 

Clínica, sendo formalmente indicado ao cargo para um mandato de 02 (dois) 

anos, permitida a recondução. 

 

§3º - Cada setor designará um responsável para compor o Conselho 

Deliberativo. 

 

Art. 8º - O setor de eventos, cursos e seminários acadêmicos é o órgão responsável 

por organizar todo tipo de evento acadêmico dentro dos objetivos da Clínica IDH, bem 

como buscar a participação da Clínica IDH junto à eventos organizados por outras 

entidades. 

 

Art. 9º - O setor de litigância estratégica é o órgão responsável por localizar e preparar 

casos potenciais, buscar atuar como amicus curiae em casos estratégicos perante 

cortes nacionais e internacionais, e colaborar com entidades externas que estejam 

envolvidas em casos estratégicos. 

 

Parágrafo único - A litigância estratégica desenvolvida pela Clínica será 

orientada pelos princípios do Direito Internacional, especialmente os princípios 

do esgotamento dos recursos internos, pro persona, efeito útil do processo, 

margem de apreciação nacional e o do desenvolvimento progressivo do Direito 

Internacional. 

 

Art. 10º - O setor de material didático é o órgão responsável por elaborar cartilhas, 

informes, relatórios, todo tipo de documento, virtual ou físico, visando à divulgação e 

promoção das atividades da Clínica IDH, bem como a educação em direitos humanos 

em geral. 
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Art. 11º O setor de comunicação social é responsável por cuidar das redes sociais da 

Clínica, como instagram, facebook, youtube, etc. 

 

Art. 12º O setor financeiro é responsável por pensar em formas de arrecadar e gerir 

recursos sem finalidade lucrativa com objetivo exclusivamente de possibilidades a 

boa execução das atividades fins da Clínica. 

 

Capítulo III 

Das Atividades 
 

Art. 13 - Para cumprir seu objetivo de contribuir de maneira fundamental e decisiva 

na ampliação da proteção aos direitos fundamentais no Brasil, a Clínica IDH 

desenvolve projetos que incluem atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais 

como: 

 

I - Estimular o emprego de técnicas pedagógicas contemporâneas, tais como: 

aprendizagem baseada em problemas (ABP), aprendizagem baseada em 

projetos (ABPR), sala de aula invertida e julgamentos simulados. 

 

II - Realização de eventos acadêmicos e não universitárias dentre os quais 

estão incluídos palestras, seminários, congressos, projetos, ações e 

minicursos com foco na proteção de direitos dos movimentos sociais e grupos 

vulnerabilizados com diálogo com sistema interamericano de direitos humanos.  

 

III – Produção de material didático de apoio e atuação como amicus curiae e 

em audiências públicas em órgãos nacionais e internacionais, quando 

pertinente com os princípios desta Clínica. 

 

§1 - Quanto ao ensino, trabalhará de forma sinérgica e de forma interdisciplinar 

com matérias não jurídica e jurídicas, como o direito internacional, penal, 

constitucional, direitos humanos e áreas correlatas.  
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§2º - As atividades de ensino, pesquisa e extensão deverão buscar diálogo 

com o grupo de pesquisa “Casoteca da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos”, valendo-se de seu repositório de casos, estudos e análises tanto 

na sua produção, quanto na sua atuação. 

 

§3º - As atividades de ensino, pesquisa e extensão deverão buscar diálogo 

com o grupo de pesquisa “Constitucionalismo Sulamericano”, em especial o 

eixo de integração entre o direito internacional dos direitos humanos e normas 

de direito constitucional interno, sem prejuízo do diálogo com os demais grupos 

de pesquisa que colaborem com o Núcleo Interamericano de Direitos 

Humanos. 

 

§4º - A Clínica IDH está registrada como projeto de extensão. 

 

Capítulo IV 

Dos Membros e Colaboradores  
 

Art. 14 - A Clínica IDH é aberta a estudantes e pesquisadores mediante processo 

seletivo simplificado próprio, a ser realizado periodicamente. 

 

Art. 15 - Ocorre processo seletivo para compor a turma de alunos da Clínica IDH, 

preferencialmente, no início de cada semestre letivo. 

 

I - O processo seletivo será regrado e estabelecido pelo Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo único. A seleção de pessoal será sempre pautada primordialmente 

pelo pluralismo, inclusão social. pelo respeito à liberdade de expressão e de 

crença e pela não distinção por etnia, idade, sexo, gênero e/ou condição social, 

bem como levará em conta a acessibilidade de mulheres, negros, indígenas, 

pessoas com deficiência e outros grupos vulnerabilizados. 

 

II - A realização do processo seletivo condiciona a participação das atividades.  
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Art. 16 - Serão suspensos ou excluídos os participantes e/ou colaboradores que, de 

acordo com a gravidade do ato 

 

I - praticarem atos incompatíveis com o objeto e com os objetivos da Clínica; 

 

II - desrespeitarem os direitos humanos, em espaços internos ou externos; 

 

Parágrafo único - Cabe ao Coordenador/Co-coordenador da Clínica junto ao 

Conselho Deliberativo apurar e decidir sobre a suspensão ou desligamento do 

membro ou colaborador.  

 

Art. 17 - Os membros da Clínica podem se desligar a qualquer momento, 

comunicando sua intenção aos coordenadores, respeitando o período de um (1) 

semestre.  

 

Art. 18 - Se for observado que o membro da Clínica negligência suas funções, 

deixando de participar de maneira efetiva das atividades, o Conselho Deliberativo 

pode prosseguir com seu desligamento compulsório, possibilitando a defesa dos 

mesmos. 

 

Art. 19 - Os alunos que se graduarem ou externos à FND-UFRJ poderão permanecer 

nas atividades de pesquisa e extensão, com a autorização do Conselho Deliberativo. 

 

Art. 20 - Ao fim do processo de desligamento da Clínica, os membros receberão um 

certificado, que constará o período de sua participação. 

 

 

 

Capítulo V 

Financiamento 
 

Art. 21 - A Clínica não possui fins lucrativos e todas as suas atividades são financiadas 

com recursos arrecadados pela promoção de eventos, cursos, livros, materiais 
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didáticos, doações, financiadas pelos próprios professores, técnicos-administrativos 

e alunos ou por participações de editais, salvo quando o financiamento for autorizado 

pela Instituição. 

 

 

 

Clínica Interamericana de Direitos Humanos  

da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ  


