Edital “Mulheres e Justiça Criminal: fortalecendo redes nos territórios”
O Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) torna público o edital de seleção de mulheres líderes
comunitárias que têm suas vidas direta ou indiretamente afetadas pelo encarceramento feminino e/ou que
atuam como defensoras de direitos humanos em outras agendas para participarem do projeto “Mulheres e
Justiça Criminal: fortalecendo redes nos territórios”. Fará parte da iniciativa um ciclo de quatro
encontros, visando construir um espaço de confiança, proteção e defesa com o grupo de selecionadas
para esta formação.

Programa
Sabemos que o encarceramento de mulheres cresce a cada dia no Brasil e que o Sistema de Justiça
Criminal afeta de forma estrutural as mulheres, seja na condição de pessoas presas, seja na de familiares.
Além disso, a prisão de uma mulher aprofunda o ciclo da violência nos territórios e na sociedade, sendo
mais uma forma de intensificação da violência de gênero.
Pretendemos com a formação promover reflexões sobre a interseccionalidade de raça, gênero, classe e
encarceramento feminino, trazendo também os temas da maternidade e da infância. O principal objetivo
dos encontros é construir um espaço de confiança, proteção, sustentação de redes e estratégias de defesa
participativa nos territórios com lideranças mulheres em torno da realidade do encarceramento feminino,
para consolidar um processo de troca e formação coletiva sobre o tema.

Cronograma
05/12 (domingo), das 8h30 às 16h30, presencial, em São Paulo/SP (encontro de abertura e presença
obrigatória para participação no restante da formação): funcionamento da justiça criminal e direitos
humanos; defensoras de DH; encarceramento feminino e punitivismo penal; raça, classe e gênero nas
correntes que prendem; racismo e patriarcado no sistema de justiça;
07/12 (terça-feira), das 19h às 21h30, virtual, pelo Zoom: estratégias para defesa, proteção e
transformações sociais; advocacia popular e feminista;
09/12 (quinta-feira), das 19h às 21h30, virtual, pelo Zoom: violência contra a mulher; Lei Maria da
Penha; sistema prisional (encarceramento feminino e familiares de pessoas presas);
11/12 (sábado), das 8h30 às 16h30, presencial, em São Paulo/SP: maternidade, infância; acolhimento
de crianças e privação de liberdade no Brasil; territórios em liberdade: fortalecimento comunitário em
defesa de direitos; autocuidado como estratégia de proteção.
* A disponibilidade de participação nos dois encontros presenciais (05/12 e 11/12) é requisito para a
seleção.
** Ressaltamos que todos os protocolos de saúde e segurança para a contenção da disseminação do
vírus da Covid-19 serão seguidos.
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Apoio financeiro para dar suporte à participação
Para viabilizar a participação e permanência das inscritas, será oferecido apoio financeiro para quem
indicar necessidade, no valor total de R$900,00 por pessoa.

Responsabilidades das participantes apoiadas financeiramente
Para receber o valor integral do apoio financeiro, as selecionadas deverão assinar contrato de recebimento
de bolsa e ter participado de ao menos 75% (3 encontros) do ciclo de formação, incluindo os dois
encontros presenciais (05/12 e 11/12), que são de frequência obrigatória.

Quem pode participar
Podem concorrer a este edital mulheres líderes comunitárias que têm suas vidas direta ou indiretamente
afetadas pelo encarceramento feminino e/ou que atuam como defensoras de direitos humanos em outras
agendas.

Inscrições e seleção
As inscrições podem ser feitas a partir do dia 11/11, por meio do preenchimento do formulário
[https://forms.gle/FGdBEhV6xSBu1iS27]. As vagas são limitadas e serão distribuídas a partir da análise
do histórico de atuação apresentado na inscrição, buscando priorizar a presença da diversidade de áreas de
atuação e perfil das lideranças.

Prazos a serem observados
Lançamento deste edital

11 de novembro de 2021

Inscrições

até 17 de novembro de 2021 às 23h59
(horário de Brasília)

Divulgação do resultado da
seleção

a partir de 23 de novembro de 2021

Divulgação dos resultados do Edital
As pessoas selecionadas serão contatadas por e-mail ou telefone a partir do dia 23/11/2021. As pessoas
que não forem selecionadas não serão notificadas.
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Sobre 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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