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Edital - Defesa de Defensores de Direitos Humanos: redes de 

empoderamento legal, incidência e proteção  

 

O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) publica o edital para 

selecionar defensores/as de direitos humanos, ativistas, lideranças, 

advogados/as populares, membros/as de coletivos, movimentos sociais, redes e 

organizações para participarem do projeto “Defesa de Defensores de Direitos 

Humanos: redes de empoderamento legal, incidência e proteção”. No projeto 

será realizado um ciclo de encontros, com o principal objetivo de construir um 

espaço de confiança, proteção e defesa com defensores e defensoras de direitos 

humanos, ativistas e lideranças que estejam sendo ameaçados/as ou 

criminalizados/as em função da sua atividade, ou que estejam sofrendo um 

impacto na sua atuação em razão do contexto crescente de ataques às 

liberdades. 

 

Programa  

A formação promoverá discussões sobre a defesa de direitos humanos no 

Brasil, compreendendo a importância do papel fundamental das pessoas 

defensoras na conquista de direitos civis, econômicos, sociais e políticos e sua 

proteção na atualidade.  

Ao reconhecer o papel fundamental das pessoas que defendem os 

direitos humanos, tem-se o objetivo de promover um ciclo de encontros, 

buscando dialogar sobre temas afeitos à justiça criminal e segurança pública, 

informações sobre direitos, possibilidades de estratégias de defesa e proteção 
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coletiva, ajudando a potencializar a reflexão-ação para a vida e o cotidiano de 

resistências e particularidades que englobam essa atuação.   

 

Cronograma 

06/11 - Abertura: A Defesa de Direitos Humanos no Brasil e das pessoas 

defensoras de direitos humanos (Presencial - cidade de São Paulo); 

07/11 - Mapeamento participativo com pessoas defensoras de direitos humanos 

(Presencial - cidade de São Paulo);  

09/11 - Análise de conjuntura política brasileira a partir da realidade de 

Defensores/as de Direitos Humanos (remoto); 

11/11 - O ataque aos direitos humanos no Brasil, com enfoque na Lei 

antiterrorismo (remoto); 

16/11 - Racismo no sistema de justiça criminal e o impacto na criminalização da 

defesa de direitos humanos (remoto); 

18/11 - Poder de polícia e ameaça; violência e abordagem policial; lei de abuso 

de autoridade e crime de desacato (remoto); 

23/11 - Tema livre: compreendo os diferentes aspectos da realidade e 

implicações das criminalizações e ameaças ao trabalho de defensores/as de 

direitos Humanos nos territórios (remoto); 

25/11 - Estratégica e transformações sociais: do autocuidado ao cuidado coletivo 

(remoto); 

30/11 - Incidência política; litígio estratégico e comunicação em defesa de 

defensores/as de direitos humanos (remoto); 

02/12 - Atividade programada (remoto - sem encontro online); 
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04/12 - Encerramento: Estratégias para construir proteção: seguranças e 

litigâncias possíveis (Presencial - cidade de São Paulo) 

 

Informações Gerais  

Data 

06/11/2021 a 04/12/2021 

Dias e Horários 

Presencial 

• 06/11 (sábado) das 08h30 às 16h30;  

• 07/11 (domingo) das 08h30 às 12h30; 

• 04/12 (sábado) das 8h30 às 15h30. 

Remoto/online 

09/11 a 02/12, às terças e quintas-feiras, das 19h00 às 21h30   

Os encontros em ambiente online não serão gravados, portanto, não haverá 

possibilidade de disponibilização posterior do registro. 

Local 

A formação será realizada no formato híbrido, sendo 3 encontros presenciais na 

cidade de São Paulo e 7 remotos/online ao vivo.  

 

Apoio financeiro para dar suporte à participação 

Para viabilizar a participação e permanência dos/as inscritos/as, será oferecido 

apoio financeiro para quem indicar necessidade, no valor total de, 

aproximadamente, R$1.220,00 por pessoa. 

 

tel:011987271948
http://www.iddd.org.br/


 
 

 

 

 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

Avenida Liberdade, 65 - cj. 1101 - Cep 01503-000 - Centro - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 3107-1399/ (11) 98727-1948 

www.iddd.org.br  

Responsabilidades de participantes apoiados/as financeiramente 

Os/as participantes apoiados/as financeiramente deverão ter frequência mínima 

de 60% durante o ciclo de encontros, incluindo os dois primeiros encontros 

presenciais (06 e 07/11) que são de frequência obrigatória. Ressaltamos que 

todos os protocolos de saúde e segurança para a contenção da disseminação 

do vírus da Covid-19 serão seguidos. 

 

Quem pode participar 

Podem concorrer a este edital defensores/as de direitos humanos, ativistas, 

lideranças, advogados/as populares, membros/as de coletivos, de movimentos 

sociais, de redes e de organizações que se dediquem à promoção e defesa dos 

direitos humanos, em contexto urbano. 

 

Inscrições e seleção  

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 20/10, por meio do preenchimento 

do formulário [disponível aqui]. As vagas são limitadas e serão distribuídas a 

partir do histórico e comprometimento na atuação da defesa de direitos 

humanos, buscando também priorizar a presença da diversidade de áreas de 

atuação e de perfil. 

 

Prazos a serem observados 

Lançamento deste 

edital 

20 de outubro de 2021 

tel:011987271948
http://www.iddd.org.br/
https://forms.gle/3DhzJQYoVfosKmry6


 
 

 

 

 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

Avenida Liberdade, 65 - cj. 1101 - Cep 01503-000 - Centro - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 3107-1399/ (11) 98727-1948 

www.iddd.org.br  

Inscrições até 25 de outubro de 2021, às 

23h59 (horário de Brasília) 

Análise das inscrições 26 a 28 outubro de 2021 

Divulgação do 

resultado da seleção 

a partir de 29 de novembro de 

2021 

 

Divulgação dos resultados do Edital 

As pessoas selecionadas serão contatadas por e-mail ou telefone a partir do dia 

29/10/2021. As pessoas que não forem selecionadas não serão notificadas. 

 

Quem é o IDDD 

O IDDD é uma organização da sociedade civil que, desde 2001, trabalha para 

garantir que todas as pessoas tenham direito a um julgamento justo, com acesso 

à ampla defesa e garantia da presunção de inocência, para combater o uso da 

prisão como regra e, ainda, para garantir o tratamento digno ao longo do 

processo penal e durante o cumprimento de pena. O Instituto é formado por 

mais de 300 advogados/as criminalistas de todo o país, que participam 

voluntariamente dos nossos projetos e compartilham seu conhecimento e 

experiência para a construção de um sistema de Justiça mais democrático e 

igualitário. 
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