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Resumo: O curso de Direito da UFES completou oitenta anos de existência recentemente e durante 

sua história a prática extensionista foi mudando de feição de acordo com o evoluir da sociedade.  

Hoje, o NPJ passa por uma revitalização de suas práticas extensionistas, com o objetivo precípuo de 

contribuir para uma formação mais holística do estudante de direito. Busca-se, como será descrito 

neste artigo, por meio de quatro projetos de extensão diferenciados, incluir os alunos na realidade 

sociojurídica da comunidade atendida. 

Para além de formar alunos em hábeis detentores do conhecimento de leis e artigos, pretende-se, 

por meio de prática interdisciplinar, auxiliar à formação mais completa do cidadão que se forma no 

curso de Direito. 
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Direitos Humanos – Direito Internacional dos Refugiados.

Abstract:  The UFES Law School has recently completed eighty years  of existence.  During its 

history the extension practice was changing feature according to the evolution of society. Today, the 

NPJ-UFES  undergoes  a  revitalization  of  its  extension  practices,  with  the  ultimate  goal  of 

contributing to a more holistic educational experience of law. One of our targets, as described in this  

article,  is  to  implement  four different  extension projects  include students in  the socioeconomic 

reality of the community around the Campus. 

Besides  training  students  in  skilled  keepers  of  knowledge  of  laws  and  articles,  it  is  intended, 

through interdisciplinary practice, to provide a more complete training to Law Students in order to 

make them better citizens.

Key words: Extensionists  Practices  -  Center  for  Legal  Practice  -  Public  Universities  -  Human 

Rights - International Refugee Law.

1. Introdução:

“O SER está para o outro
Como o florir das flores na primavera

Pois primavera sem flores é atípico a estação.”

O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Espírito Santo (NPJ-UFES) iniciou 

as atividades extensionistas do Curso de Direito em 1978, no então chamado “Escritório Modelo” 

localizado no Edifício Sarkis no Centro de Vitória/ES. O Escritório funcionava em parceria com a 

Defensoria Pública Estadual, com os defensores Marcelo Paes Barreto, Rita de Cássia Azevedo, 

Ambar Noé e Claudia Lisboa, sob Coordenação do Professor José Fernandes Cabral.

Em 1996, por força da Lei nº 8900/94 (Estatutária da Ordem dos Advogados do Brasil) em 

cumprimento à Portaria do MEC nº 1886/94, e a partir desta data NPJ deixou de ser o Escritório 

Modelo, tendo sido instalado no Centro Comunitário de Maruípe e no Centro Comunitário da UFES 

no ano 2000. Nessa oportunidade, o NPJ passou a ser Coordenado pelo Professor Geraldo Vieira 

Simões Filho, efetivando assim, o NPJ em sede própria em 2002. 

A Coordenação do NPJ, por aproximadamente 30 anos esteve sob a tutela  do Professor 

Geraldo Vieira Simões Filho que soube com exatidão administrar e conduzir o estágio obrigatório 



de pratica jurídica do Curso de Direito da UFES, registrando a história do NPJ em seu arquivo 

institucional. 

Em 2002, foi instalado, anexo ao NPJ-UFES, o Juizado Especial Civil Adjunto que abriu 

campo de estagio aos alunos bolsistas do Curso de Direito da UFES, o qual foi transformado em 

2014 em 8º Vara dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória, Capital do Espírito Santo. Atualmente, o 

NPJ-UFES funciona como núcleo de apoio ao Departamento de Direito e ao Centro de Ciências 

Econômicas  e  Sociais  da  UFES,  visando  por  um  lado  à  formação  jurídica  extensionista  dos 

estudantes do curso de Direito e, por outro lado, ao atendimento jurídico da população. 

O curso de Direito da UFES completou oitenta anos de existência recentemente e durante 

sua história a prática extensionista foi mudando de feição de acordo com o evoluir da sociedade, das  

ciências sociais e até mesmo do regime político vigente no país em cada época. 

Atualmente,  o  NPJ  passa  por  uma  revitalização  de  suas  práticas  extensionistas,  com o 

objetivo precípuo de contribuir para uma formação mais holística do estudante de direito. Busca-se, 

como será descrito nos itens  seguintes,  por meio de  quatro projetos  de extensão diferenciados, 

incluir os alunos na realidade sociojurídica da comunidade atendida. 

Para  além  de  formar  alunos  em  hábeis  detentores  do  conhecimento  de  leis  e  artigos, 

pretende-se, por meio de prática interdisciplinar, auxiliar à formação mais completa do cidadão que 

se forma no curso de Direito. Ressalte-se, ademais, que os alunos das Universidades Federais de 

hoje não são os mesmos de décadas anteriores, a política de inclusão socioeconômica por meio de 

quotas  sociais  mudou  o  perfil  dos  alunos  e  seus  anseios,  o  que  deve  ser  atendido  pelas 

Universidades de forma ampla e democrática. 

Para tanto foram criados, em 2014, os quatro projetos piloto de extensão universitária (acima 

mencionados) que funcionam dentro do NPJ-UFES, abarcando alunos do curso de Direito, Serviço 

Social, Ciências Sociais, Economia e Psicologia. 

2. Núcleo de Extensão e Atendimento Popular - Novo Balcão:

 

Pretende-se por meio desse projeto criar um centro de excelência dentro da Universidade 

Federal do Espírito Santo e do seu Departamento de Direito para dar às Associações organizadas 

com o fim de prover o desenvolvimento social de suas comunidades nos municípios da Grande 



Vitória, atendimento jurídico humanitário global. O escopo desse atendimento é a divulgação de 

direitos e orientação para a obtenção de direitos coletivos, visando precipuamente à pacificação dos 

conflitos  por  meio  da  mediação  e  do  planejamento  de  soluções  alcançadas,  com  apoio  de 

professores e alunos das áreas da economia, engenharia ambiental, sociologia, psicologia e serviço 

social. Somente em não sendo possível a solução extrajudicial dos conflitos serão buscadas formas 

de resolução judicial por meio do encaminhamento de dossiês completos aos Ministérios Públicos 

Federal, Estadual, do Trabalho e as Defensorias Públicas Estaduais e Federais.

Sendo a pesquisa essencial para a formação jurídica e o frutífero exercício da pacificação de 

conflitos,  o  presente  projeto  dará  enfoque  especial  à  formação  de  mediadores  para  atuar  nos 

conflitos que serão trazidos pelos líderes comunitários à UFES e ao Departamento de Direito. 

Pretende-se, assim, iniciar cursos de formação de mediadores, que terão como público alvo 

os alunos de direito  participantes do Projeto, os que estejam cursando as disciplinas de Prática 

Jurídica (Cível e Trabalhista), bem como alunos de Serviço Social que venham a estagiar no Projeto 

ou que tenham interesse. 

Os  alunos  terão  aulas  presenciais  com  professores  e  monitores  dos  Departamentos  de 

Serviço Social, Economia, Engenharia Ambiental, Psicologia, Sociologia e Direito, objetivando-se 

uma formação multidisciplinar que permita a visualização holística do conflito, de modo a melhor 

atender  os  anseios  das  comunidades  que  buscam  a  Universidade  para  a  resolução  dos  seus 

problemas (por vezes, conflitos coletivos).

Os alunos formados no curso de capacitação de mediadores são veículos de divulgação do 

projeto e multiplicadores das competências para a mediação de conflitos. Posteriormente, em uma 

segunda  fase,  o  curso  de  mediação  será  estendido  para  outros  interessados,  em  especial,  aos 

membros das Associações para que eles possam mediar diretamente conflitos nas suas comunidades 

ou servir de mediadores para conflitos de outras comunidades.

Sendo por um lado a pesquisa essencial, por lado é importante que os alunos do curso de 

direito obtenham, por meio do curso de graduação, também uma formação prática holística. Por 

esse motivo, o presente Projeto visa a possibilitar  um campo profícuo de formação profissional 

humanitária aos alunos do curso de direito da UFES. 

Em  um  primeiro  momento,  o  Projeto  está  reunindo  uma  Rede  Virtual  de  líderes 



comunitários das associações de moradores e de bairros da cidade de Vitória, ampliando-a para os 

municípios da grande Vitória, em um segundo momento. Para tanto, contamos com a participação 

das Assistentes Sociais e estudantes de Serviço Social, para identificar as Associações e contatar os 

seus líderes, mantendo-se como canal de comunicação e organizadora da Rede.

A partir  do  contato  individual  com  os  líderes  comunitários,  apresentamos  o  Projeto  e 

oferecemos apoio aos referidos líderes para prestação de informação à comunidade sobre direitos 

coletivos  ligados  à  propriedade,  meio  ambiente,  acesso  a  deficientes,  instruções  sobre 

desenvolvimento de pequenos negócios e direitos trabalhistas. 

Em seguida, os líderes serão apresentados uns aos outros e o Projeto irá fomentar a troca de 

informações e experiências entre eles. Para tanto será enviado um comunicado sobre a criação do 

Projeto aos líderes comunitários, convidando-os para um evento de lançamento do Projeto para as 

comunidades em um auditório na UFES.

Os líderes e as comunidades irão conhecendo aos poucos os seus direitos, os profissionais e 

alunos do Projeto,  de modo a sentirem-se à vontade para expor os problemas e os anseios das 

comunidades por melhorias. Os membros do Projeto irão analisar cada uma das situações, organizar 

reuniões e sessões de mediação para a solução dos conflitos de forma pacífica, chamando sempre 

para as sessões os órgãos e/ou entidades responsáveis pelo objeto do problema (parte contrária).

Caso as questões não sejam resolvidas de forma pacífica, o Núcleo irá elaborar um dossiê 

sobre o caso, com a juntada de toda a documentação que possuir, sugestão de solução e provas 

colhidas  (até  mesmo  parecer  das  áreas  de  serviço  social,  economia,  engenharia  ambiental, 

psicologia,  sociologia e direito),  encaminhando-o para os Ministérios Públicos e/ou Defensorias 

Públicas competentes. 

Como se observa, o Projeto está dividido em dois blocos de atuação, um pré-processual com 

enfoque na mediação de conflitos e um processual, por meio da preparação de um dossiê que irá  

amparar o ajuizamento de ações coletivas a serem ajuizadas pelos órgãos competentes.

Para  tanto,  o  NEAP conta  atualmente  com vinte  estudantes  de graduação,  uma de  pós-

graduação,  duas  Assistentes Sociais,  duas  Professoras do curso de Psicologia,  uma de Ciências 

Sociais, um Juiz Leigo do Tribunal  de Justiça do Estado do Espírito Santo e uma servidora da 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. 



3. Ouvidoria Central, Voluntária e Independente para questões relacionadas à saúde:

A Ouvidoria Central, Voluntária e Independente é composta por profissionais qualificados, 

por estudantes, de cursos afins, e pela comunidade.

O escopo central  da ouvidoria  é  pautado no acolhimento e  na audição das  pessoas  que 

enfrentam adversidades  ao  buscar  atendimento  médico  e  farmacêutico  nas  unidades  de  saúde, 

hospitais públicos e particulares.

O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. 

Trata-se  de  um  direito  público  subjetivo,  uma  prerrogativa  jurídica  indisponível  assegurada  à 

generalidade das pessoas, conforme o artigo 196 da Constituição Federal:

Art.  196.  A saúde é  direito  de todos e  dever do Estado,  garantido 

mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que  visem  à  redução  dos 

riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Tal preceito é complementado pela lei 8.080/90, em seu artigo 2º: “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”.

Contudo, grande parcela da sociedade não possui pleno acesso à saúde por não possuírem 

informações suficientes sobre os programas relacionados à saúde oferecidos pelo Estado. Diversas 

vezes, o paciente recebe o diagnostico de sua doença e o receituário médico, contudo, não possui 

condição financeira ou informação suficiente para obter o remédio prescrito.

O Estado, por muitas vezes, fornece uma gama de medicamentos sem custos ao cidadão. 

Contudo,  o  paciente  não  recebe  a  informação  dos  procedimentos  necessários  para  obter  a 

medicação.  Devido  a  todos  esses  fatores,  o  paciente  abandona  o  tratamento  e,  por  via  de 

consequência,  regride  em  seu  quadro  clínico,  podendo  desenvolver  complicações  advindas  da 

patologia não tratada.    

No  mais,  o  Judiciário  brasileiro  tem-se  mostrado  sensível  às  demandas  que  buscam 

medicamentos não oferecidos pelo Estado. Entretanto, os pacientes, muitas vezes, não conhecem 



esta via de obtenção de medicamentos, padecendo mais uma vez pela falta de informação.    

De acordo com os meios de comunicações televisionado e escrito, observamos que diversas 

pessoas morrem em filas de hospitais e prontos atendimentos em diversas capitais e cidades em 

todo Brasil.

Sem ter acesso à assistência médica digna e à informação de qualidade, conforme garante a 

Constituição  Federal  do  Brasil,  o  povo  brasileiro  vem  adoecendo  e  não  obtendo  o  devido 

tratamento.  As consequências destas práticas são graves,  pois o não tratamento eficaz agrava o 

quadro clínico do paciente, podendo levá-lo ao óbito.

A falta de recursos técnico e humano nos hospitais públicos e particulares faz parte da rotina 

diária  das  pessoas  que  buscam  o  atendimento  médico.  Em  sua  maioria,  aquelas  são  pessoas 

desprovidas de conhecimento, ou seja, não sabem dos seus direitos e deveres do Estado no que diz  

respeito ao acesso a saúde.

É perceptível que além da falta de informação, que deveria ser fornecida à população, sobre 

recursos, em matéria de saúde, concedidos pelo Estado; outrossim, falta um controle adequado nas 

farmácias públicas, pois por diversas vezes a população não encontra o medicamento prescrito. 

Necessário, nos parece, um controle administrativo rígido no cadastramento do paciente levando em 

conta o número de pacientes em uso de medicação e a quantidade necessária de medicamentos por 

paciente durante o tratamento, evitando sua interrupção. 

O papel da Ouvidoria é o de ouvir  as pessoas,  mediando os conflitos de acordo com o 

problema apresentado,  encaminhando o reclamante a  quem de direito para possível  solução do 

problema.

Além desses objetivos inciais, pretende-se, também: 

– Auxiliar e orientar as pessoas quanto aos direitos e ao dever do Estado no que 

diz respeito à saúde e assistência médica preventiva, evitando, assim, prejuízos 

de ordem moral, física e psicológica;

– Identificar  as  causas  dos  agravantes  no  que  diz  respeito  à  falta  de 

assistência médica;



– Promover  parceria  com  as  instituições  privada  de  ensino  e  assistência 

Jurídica;

– Fornecer aos órgãos competentes e responsáveis estatísticas dos problemas 

levantados;

– Cadastrar as pessoas que fazem uso diário de medicamentos fornecido pelo 

Estado, visando reserva  mensal  durante o tempo de tratamento com o intuito de 

permitir ao Estado quantidade suficiente de remédios  por paciente em cada caso 

específico;

– Viabilizar orientação através de uma rede telefônica, beneficiando todo o 

Estado do Espírito Santo;

– Fomentar  palestras  para  públicos  alvos,  levando  informação  de  como a 

doença pode ser enfrentada; e

– Mediar conversas entre a população e o poder público.

Os recursos utilizados para o desenvolvimento do projeto são,  primordialmente,  pessoas 

capacitadas para levar informação sobre saúde e medicamento à população e material de impressão 

e de informática, e o espaço físico do NPJ-UFES.

Os participantes do projeto são advogados da comunidade que prontificaram-se a participar 

do projeto para prestar  assessoria gratuita com o apoio de alunos do curso de Direito,  Serviço 

Social, Psicologia e Ciências Sociais. Por fim, ressalta-se que o atendimento ao público é oferecido 

no NPJ- UFES a todos os interessados e sem custos.

4. Grupo de Extensão e Treinamento em Advocacia Internacional: 

O Grupo de Extensão e Treinamento em Advocacia Internacional é um grupo permanente de 

estudo e extensão formado por acadêmicos, professores e advogados que se reúnem periodicamente 

para  discutir  os  temas  de  Direito  Internacional  e  Direitos  Humanos,  construir  interpretações 

jurídicas a partir de casos concretos e promover a prática das habilidades necessárias na advocacia 

internacional,  objetivando  a  formação  profissional  de  advogados  para  a  atuação  no  Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e perante os demais tribunais internacionais.



A fundamentação teórica que justifica as atividades desse grupo de extensão repousa sobre a 

importância do desenvolvimento do direito internacional, um dos objetivos primários das Nações 

Unidas.  O  estabelecimento  de  condições  sob  as  quais  a  justiça  e  o  respeito  às  obrigações 

decorrentes  de  tratados e  de  outras fontes do direito  internacional  possam ser  mantidos  é  uma 

necessidade  da  comunidade  internacional  hodierna,  e  os  estudos  aplicados  sobre  os  meios 

procedimentais jurídicos e administrativos de efetivação dessas condições são mister na busca pela 

consecução desse objetivo.

O direito internacional define as responsabilidades legais dos Estados em sua conduta uns 

com os outros, e o tratamento dos indivíduos dentro das fronteiras do Estado. Seu domínio abrange 

uma  ampla  gama  de  questões  de  interesse  internacional  como  os  direitos  humanos,  o 

desarmamento,  a  criminalidade  internacional,  os  refugiados,  a  migração,  problemas  de 

nacionalidade, o tratamento dos prisioneiros, o uso da força e a conduta de guerra, entre outros. Ele 

também regula os bens comuns globais, como o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, as 

águas internacionais, o espaço sideral, as comunicações e o comércio mundial.

Nesse contexto, em razão (a) do crescimento das relações jurídicas entre Estados e entre 

indivíduos de diferentes nacionalidades,  (b) do aumento de lides processuais caracterizadas por 

elementos  de  estrangeira,  (c)  da  necessidade  de  efetivação  e  adequada  proteção  dos  direitos 

humanos, (d) da carência de profissionais habilitados para a representação jurídica perante as cortes 

internacionais  e  (e)  do  descompasso  da  grade  curricular  do  curso  de  Direito  da  UFES com a 

premência da formação prática na advocacia internacional, a atuação do Grupo de Extensão em 

Direitos Humanos e Internacional representa uma proposta sólida e coerente para o fomento de um 

cenário que possibilitará as mudanças necessárias frente à problemática descrita.

O Grupo de Extensão e Treinamento em Advocacia Internacional do Curso de Direito da 

Universidade Federal do Espírito Santo (GETAI/UFES) surge com os propósitos de discutir temas 

de Direito Internacional e Direitos Humanos, promover a prática das habilidades necessárias na 

advocacia  internacional  e  de  implantar  um novo modelo de educação e  advocacia  em Direitos 

Humanos,  baseado na  participação em competições  de  julgamento  simulado e  na  formação de 

advogados para atuação no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e nos demais 

tribunais internacionais.

As competições de julgamento simulado são organizadas com base em um caso hipotético, 

cujo tema é escolhido pelos organizadores da competição, dentre tópicos atuais de relevância nos 



fóruns internacionais de Direitos Humanos. É sobre esse caso hipotético que os estudantes devem 

produzir memoriais e preparar sustentações orais representando uma das partes litigantes em cortes 

de Direitos Humanos: Estado ou Representantes das Vítimas.

Assim,  como  forma  de  preparação  para  essas  competições,  é  preciso  utilizar  uma 

metodologia  específica  que,  aliando  teoria  e  prática,  desenvolva  nos  alunos  matriculados 

habilidades consideradas primordiais no ensino jurídico: reflexão a partir de problemas, elaboração 

de interpretações jurídicas sobre os fatos do caso concreto, treino de oratória e redação de textos 

jurídicos.

Além disso, a preparação exige que os alunos matriculados desenvolvam habilidades de 

pesquisa  de  doutrina,  jurisprudência  e  demais  documentos  legais  como  fontes  para  o 

desenvolvimento de interpretações e argumentações jurídicas em torno do caso hipotético.

Durante  as  reuniões  presenciais,  leituras  críticas  subsidiam a  discussão  sobre  temas  de 

Direito Humanos e Direito Internacional, o desenvolvimento da jurisprudência internacional nesse 

campo  e  o  funcionamento  de  órgãos  internacionais  como  a  Corte  Interamericana  de  Direitos 

Humanos.

Neste segundo semestre de 2014, as atividades serão voltadas à preparação para as seguintes 

competições:

I)  5ª  Competição  Interamericana  de  Direito  ao  Desenvolvimento  Sustentável: 

organizada pela FGV Direito Rio, Tulane University Law School e Universidad de 

los  Andes,  simula  um  caso  sobre  desenvolvimento  sustentável  perante  a  Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Ocorrerá entre 2 e 6 de março de 2015, no Rio 

de Janeiro;

II) 20ª  Competição  de  Julgamento  Simulado  do  Sistema  Interamericano  de 

Direitos Humanos: organizada pela American University – Washington College of 

Law, simula julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com o tema 

“Justiça  Transicional,  Direitos  Humanos  e  Lei  Humanitária”,  a  próxima  edição 

ocorrerá entre 17 e 22 de maio de 2015, em Washington, D.C.

5. Núcleo de Apoio e Assistência a Migrantes e Refugiados:

O  Núcleo  de  Apoio  e  Assistência  a  Migrantes  e  Refugiados  da  UFES  é  o  projeto 

extensionista mais recente do NPJ. A origem, da mesma forma que os outros indicados acima, foi o 

anseio demonstrado pela comunidade universitária de apoiar e assistir aos estudantes estrangeiros 



acolhidos pela UFES, tendo sido expandido aos grupos de refugiados sírios albergados na ONG 

MAIS na cidade Vila Velha, no Espírito Santo, e outros migrantes nacionais e internacionais. 

Pretende-se com o projeto o estudo dos documentos internacionais fundadores da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como 

dos  casos  já  relatados e  julgados por  ambas.  Ademais,  objetiva-se  formar  base  jurisprudencial 

analítica dos casos decididos pela Corte e acompanha o seu cumprimento pelos países envolvidos, 

em especial o Brasil. Por fim, o intuito também é de formar os alunos como advogados de direitos 

humanos, que poderão atuar como tais no Brasil e no exterior.

6. Conclusão:

Pretende-se,  enfim,  por  meio  deste  artigo  a  divulgação  dos  projetos  de  práticas 

extensionistas do NPJ-UFES o compartilhamento de informações e o intercâmbio entre Núcleos de 

Práticas  Extensionistas  em  Direitos  Humanos,  para  que  exemplos  bem  sucedidos  possam  ser 

replicados, por um lado e, por outro, que as dificuldades enfrentadas sejam também divididas na 

busca de soluções conjuntas.
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