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ATUAÇÕES DO IDDD EM 2011 

O IDDD chega ao final do ano de 2011 com uma significativa ampliação de suas atividades e 

projetos. Este crescimento só foi possível graças ao envolvimento de todos os membros que 

acreditam e trabalham em prol do Direito de Defesa.  

Gostaríamos de destacar aqui as principais atuações do nosso Instituto neste ano de 2011. Uma 

maneira de informar, mas também de valorizar a atuação dos associados e da equipe que compõem 

o IDDD. 

A todos vocês, nossos Parabéns e Obrigado! 

PROJETOS 

 Bate-Papos  

Encontros promovidos para discussão de temas jurídicos correlatos ao Direito de Defesa.  

 30.03.2011 - “Segurança Pública e Direito de Defesa” – Debatedores: Prof. 

Dr. Francisco Camargo Lima e Dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira. 

 Este encontro foi gravado e o vídeo encontra-se a disposição no site do IDDD. 

 07.06.2011 - "A PEC dos Recursos e o Direito de Defesa” - Debatedores: Procurador da 

República Rodrigo De Grandis e Prof. Dra. Heloisa Estellita. 

 Em 2012 pretendemos realizar 2 bate-papos por semestre. Aguarde! 

 

Quer sugerir um tema?  

Mande um e-mail para iddd@iddd.org.br ou entre em contato com as Diretoras Daniella 

Meggiolaro: dm@mcr.adv.br e Ludmila Leite: ludmila@mrladvogados.com.br 

 

 LIVREria  

 Entregamos cerca de 15% de livros a mais do que em 2010! 
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 Para 2012 queremos expandir ainda mais este projeto e, além de fomentar a constituição de 

bibliotecas, fiscalizar o destino dado às nossas doações e realizar ciclos de leitura e debates 

para estimular a leitura!  Para isso vamos buscar possíveis financiadores para o projeto. 

 

2011 

15.01.2011 Centro de Detenção Provisória de Suzano 921 

15.02.2011 Biblioteca Céu Vila Rubi 449 

18.04.2011 Centro de Detenção Provisória – Chácara Belém II 1285 

03.06.2011 CDP “ASP Vicente Luzan da Silva” – Pinheiros I 975 

27.07.2011 CDP "Nilton Celestino" de Itapecerica da Serra 1100 

   Pendente 2407 

      

  Total 2011 7130 

 

Quer ajudar a expandir este projeto?  

Voluntarie-se no site do IDDD ou entre em contato com o coordenador responsável: Átila 

Pimenta Coelho Machado pelo e-mail: atila@machadoeboaventura.com 

 

 Direito de Defesa no Tribunal do Júri: 

 Desde 2008 temos um convênio com a Defensoria Pública (DPESP) para assistência jurídica 

a pessoas acusadas de crimes contra a vida. 

 Em 2011 passamos a receber até 10 indicações por mês e atuar em todos os Tribunais do 

Júri da Capital. 

 Foram 28 Júris realizados 2011, com 17 vitórias da tese de defesa! 

 Coleta de dados dos processos para novas intervenções por parte do IDDD a partir de um 

questionário apresentado ao associado. 

 

Tem interesse em participar do convênio?  

Voluntarie-se diretamente pelo site ou entre em contato com o Diretor Guilherme Madi pelo 

email: guilherme@mrladvogados.com.br 

 

 Sem Pena  
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 Produção de um documentário que retratará os conflitos decorrentes do processo penal na 

vida familiar e social de pessoas acusadas de crimes e ilustrará a grande dificuldade de se 

fazer valer os direitos fundamentais da presunção de inocência e da ampla defesa. 

 Parceria com a empresa Heco Produções.  

 Incentivo fiscal à pessoa Jurídica: Ancine: Lei do Audiovisual (art. 1-A) e PROAC – ICMS – 

Lei Estadual de incentivo à Cultura. 

 Pessoa física também pode doar com benefícios fiscais até o limite de 6% do IR. 

 Projeto em fase de captação de recursos. 

 Patrocinadores confirmados: AMBEV e Banco do Brasil. 

 Ajude-nos a divulgar e tornar este projeto realidade, assista ao teaser e compartilhe a página 

no Facebook: 

 Facebook: http://www.facebook.com/pages/Sem-Pena/ 

 You-tube: http://www.youtube.com/watch?v=0PPNFE2vJOQ  

 

Conhece alguma empresa que poderia ter interesse?  

Entre em contato com a nossa “captadora de recursos” e Diretora Cultural: Paula Sion: 

paula@wvsadvogados.com.br  

 

 Mutirão Carcerário – Medidas Cautelares alternativas à Prisão Provisória 

 Assistência judiciária a pessoas privadas de liberdade, em parceria com a DPESP e SAP/SP.  

 Atendimento a pessoas presas diretamente na inclusão do CDP I de Pinheiros. 

 Perfil: Moradores de rua e pessoas presas por furto. 

 O atendimento é feito diretamente na unidade penal às 2as, 4as e 6as feiras, das 13hs às 18hs. 

 São quase 60 advogados-associados participantes. 

 Realização de pesquisa com os assistidos para construção de indicadores que resultem em 

novas atuações do IDDD. 

 O projeto foi iniciado em meados de outubro. 

 Apoio: Open Society Foundation (OSF) 

 

http://www.facebook.com/pages/Sem-Pena/199381750089095?ref=ts
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É possível participar visitando as unidades e/ou impetrando habeas corpus. Tem 

interesse em fazer parte desta história? 

Voluntarie-se no site ou entre em contato com os coordenadores do projeto: Marcelo Feller e 

Juliana Furukawa.  

 

 Educação para Direitos 

 Parceria Escola Deputado Hugo Lacorte Neto, no Campo Limpo – SP. 

 A partir do 2º. Semestre de 2011, inserimos na grade curricular de três turmas do 8º ano uma 

aula sobre direitos 

 O projeto exige grande dedicação! As aulas semanais são ministradas por associado-

voluntários. 

 Objetivo: promover a consciência crítica e estimular o exercício da cidadania. 

 Em 2012 pretendemos ampliar nossa atuação e assumir 6 (seis) turmas do 7º ano 

  

Quer ser um educador? 

Voluntarie-se no site ou entre em contato com o Diretor Responsável: Andre Kehdi 

andrekehdi@kehdievieira.com.br 

  

 Facilitação da comunicação entre réu e defensor  

 Objetivo: Implementação e disseminação de meios para facilitar o acesso à informação e a 

comunicação do preso com seu defensor.  

 Em 2010 identificamos boas práticas, em 2011, articulamos para que uma delas fosse 

implantada em São Paulo: a requisição da presença do réu, no Fórum, para entrevista com o 

Defensor responsável pelo processo.  

 Apresentamos manifestação, conjuntamente com outras instituições e a Ouvidoria da 

Defensoria Pública, em Consulta Pública aberta pela DPESP acerca do atendimento 

feito nas unidades prisionais a presos provisórios. Ainda este ano o Conselho 

Superior da Defensoria deve deliberar sobre a proposta. 

 Provocamos o Conselho Nacional de Justiça a realizar uma consulta a todas as 

Defensorias Públicas e Tribunais de Justiça do país sobre como ocorre a 

comunicação entre réu preso e defensor público. Ainda não há resposta à consulta. 



 

                            

Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
Avenida Liberdade, 65 - cj. 1101 - Cep 01503-000 - Centro - São Paulo 

Fone/Fax: (11) 3107-1399 
www.iddd.org.br 

 

 Ingressamos com uma Ação Civil Pública contra a União para garantir parlatórios adequados 

à comunicação entre defensor – público ou privado – e réu preso. A Ação ainda está 

pendente de decisão judicial. 

 Apresentamos ao Senador Randolfe Rodrigues, em conjunto com outras organizações da 

Rede OSF, proposta de substitutivo de Projeto de Lei que estabelece a audiência de custódia. 

 O Projeto de Lei foi encaminhado essa semana para a Comissão de Constituição e Justiça. 

 Provocamos ao CNJ a produzir recomendação para que, no momento da citação do(a) 

acusado(a) preso(a), lhe seja entregue, além de cópia da denúncia, cópia da decisão que o(a) 

mantém preso. 

 Apoio: Open Society Foundation 

 

Tem alguma ideia de como podemos atuar? 

Encaminhe um e-mail para iddd@iddd.org.br ou entre em contato diretamente com o Diretor 

Hugo Leonardo pelo e-mail: hugo@iddd.org.br 

 

 Educação para Cidadania 

 Objetivo: impulsionar a consciência cidadã das pessoas privadas de liberdade, bem como 

fornecer ferramentas ao pleno exercício do direito de defesa. 

 Oficinas de formação em direitos para pessoas privadas de liberdade. 

 As aulas são semanais, durante quatro meses. 

 2011: Penitenciária Feminina de Sant´Ana e no Centro de Detenção Provisória II de 

Guarulhos. 

 12/01/2012: Iniciaremos mais uma oficina de formação em Sant´Ana, com duas formações 

por semana, por 2 meses. 

 Apoio: Open Society Foundation  

 Estamos produzindo o documentário “Demasiado Humano” a partir das aulas do projeto. 

 

Quer participar como educador? 

Voluntarie-se no site ou entre em contato com os Diretores Responsáveis: Isadora Fingermann 

isadora@iddd.org.br e Hugo Leonardo hugo@iddd.org.br 
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 “Tribunal do Júri: algumas reflexões e análises práticas” 

 Em Parceria com Defensoria Pública de São Paulo e IBCCRIM 

 Realizado em Outubro, no Auditório da Defensoria Pública. 

 Todas as vagas esgotadas! 

 

 Mutirão Carcerário do CNJ 

 Pela primeira vez, o CNJ veio a São Paulo realizar o Mutirão Carcerário. 

 Objetivo: revisar todos os processos de pessoas cumprindo pena em regime fechado e 

inspecionar todas as unidades prisionais e cadeias públicas. 

 Por meio de nossos associados, participamos de ambas as ações no Pólo de São Paulo e 

Campinas. 

 Participamos também das visitas feitas às Unidades Prisionais da Capital e da Grande São 

Paulo. 

 Palestra sobre Execução com o Defensor Público e Prof. Gustavo Junqueira  

 Atuamos em 460 Processos, com 40 advogados-associados voluntários. 

 Realização de reuniões com os juízes de CNJ para pensar em desdobramentos do mutirão 

carcerário 

  

 Subcomissão Crimes e Penas 

 Criada pelo Dep. Alessandro Molon (PT/RJ) na CCJ da Câmara dos Deputados para revisar 

e atualizar o Código Penal. 

 O IDDD foi indicado, juntamente com o IDDH, para representar a Rede OSI e indicou 7 

membros. 

 Para discutir os temas e elaborar propostas de alteração legislativa realizamos reuniões 

abertas na sede do IDDD. 

 Apresentamos uma proposta de alteração à lei de drogas 

 Fazem parte da Subcomissão representantes da AMB, ANADEP, OAB, CONAMP, 

MP/SP, SAL/MJ e do STF. 
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Quer participar desta importante iniciativa? 

Encaminhe um e-mail ao IDDD: iddd@iddd.org.br ou entre diretamente em contato com as 

Diretoras Daniella Meggiolaro:dm@mcr.adv.br e Ludmila Leite: ludmila@mrladvogados.com.br  

 

 

 Novo financiador para 2012! 

No final de 2011 o IDDD teve mais um projeto com financiamento aprovado para 2012. O 

“Investimento Social Família A. Jacob e Betty Lafer” financiará o projeto “Olhar Crítico” que 

tem como principal objetivo estimular o pensamento crítico sobre o efetivo acesso à justiça e o 

exercício do direito de defesa perante a mídia. 

Quer participar deste novo projeto?  

Encaminhe um e-mail ao IDDD: iddd@iddd.org.br ou entre diretamente em contato com a 

Diretora Renata Mariz 

INTERVENÇÕES PELO DIREITO DE DEFESA 

 Intervenções pelo Direito de Defesa no Supremo Tribunal Federal em 2011 

 Manifestação na PSV 57, juntamente com organizações da Rede OSF, pela aprovação da 

proposta de súmula: 

“O princípio constitucional da individualização da pena impõe seja esta 

cumprida pelo condenado, em regime mais benéfico, aberto ou 

domiciliar, inexistindo vaga em estabelecimento adequado, no local da 

execução.” 

 

 Amicus curiæ no Recurso Extraordinário n. 641.320-RS, pela constitucionalidade de 

deferimento de cumprimento de pena em regime menos gravoso, diante da impossibilidade 

de o Estado fornecer vagas para o cumprimento no regime originalmente.  

 Amicus curiæ na ADIN 4608, pela constitucionalidade da Ouvidoria externa da Defensoria 

Pública. 
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 Amicus curiæ na ADIN 4163 pela inconstitucionalidade do art. 234 e §s da LCISP n. 

988/2006 que obriga a DPESP a firmar convênios de assistência jurídica apenas com a 

OAB/SP. 

 Atuação em rede: O IDDD tem trabalhado em rede com diversas entidades parceiras, 

ampliando assim, seu poder de atuação. São elas: “Rede Justiça Criminal - OSF”, “Educação em 

Prisões”, “Manifestação em apoio a Criação de Ouvidoria Externa na SAP”, “Conselho da 

Comunidade de São Paulo/SP”, “Conselho Superior da Ouvidoria da Defensoria Pública”, 

“Grupo de Estudos e Trabalhos – Mulheres Encarceradas” e “Grupo Interinstitucional – 

Unidade Experimental de Saúde”. 

 Participação no 1º Encontro Latino Americano sobre Justiça Prévia ao Juízo:  

 Evento realizado em Cocoyoc, México entre os dias 29 de novembro a 02 de dezembro. Pela 

primeira vez organizações da sociedade civil de 12 países das América Latina reuniram-se 

para discutir temas e projetos desenvolvidos, bem como formas de colaboração regional 

com o objetivo de diminuir as prisões cautelares e fazer com que o contato do réu com seu 

defensor natural ocorra em momento mais próximo à prisão e de forma mais eficiente.  

 No encontro foram apresentados os projetos desenvolvidos pelas organizações para que se 

pudesse criar um banco de boas práticas relacionado ao tema proposto.  

 Foram também discutidas formas de trabalharmos em conjunto com os países latino 

americanos em prol de um objetivo comum, quer de maneira interna, buscando 

implementações legais, quer no plano da Corte Interamericana de Justiça para gerar 

comprometimento por parte dos governos da região. 

 

 Articulação contra o PLC 65/2011 e pelo fortalecimento da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo 

 O Projeto de Lei Complementar nº. 65/2011 propõe a alteração a Lei Orgânica da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo (LC nº 988, de 2006) para transferir a gestão do 

Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) para a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo 

do Estado de São Paulo.  
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 O IDDD promoveu ações de sensibilização pela rejeição do PLC a Deputados Estaduais 

juntamente com a Defensoria Pública e outras organizações da sociedade civil na Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

 Articulação e participação em Ato Público de Repúdio ao PLC e Fortalecimento da 

Defensoria Pública realizado na ALESP, dia 13/12. 

 Subscrição à Nota de Repúdio ao PLC, elaborada pela Ouvidoria da Defensoria Pública, e 

assinada por mais de 100 organizações da Sociedade Civil. 

 Oficiou, juntamente com o Instituto Pro Bono, o Deputado Barros Munhoz, presidente da 

ALESP requerendo a rejeição do PLC 65/2011 e medidas para fortalecer a Defensoria 

Pública. O documento foi endossado por nossos conselheiros Arnaldo Malheiros Filho, 

Marcio Thomaz Bastos, José Carlos Dias, Eduardo Muylaert, pela presidente Marina Dias e 

pelo conselheiro e diretor executivo do Instituto Pro Bono, respectivamente, Miguel Reale 

Jr. e Marcos Fuchs. 

 O IDDD também encaminhou o mesmo ofício ao Governador do Estado de São Paulo. 

 Nosso Conselheiro, ex-ministro da justiça e ex-secretário de justiça, José Carlos Dias 

publicou na Folha de São Paulo, um artigo intitulado Em defesa da Defensoria 

 Graças à articulação, o PLC 65/2011 foi retirado de pauta no dia 13/12 para uma possível 

negociação entre OAB/SP e Defensoria Pública. 

 

INSTITUCIONAL 

 

Equipe 

O IDDD chega ao final de 2011 com um total de 255 associados e uma nova contratação na equipe 

permanente. Nosso quadro conta com os seguintes funcionários: 

 

- Coordenadora Geral: Carolina Diniz 

- Coordenadora Administrativo-Financeira: Patrícia Gois 

- Assistente de Projetos: Giane Silvestre 

- Auxiliar Administrativo: Emanuel Paiva 

- Consultora-Pedagoga: Luiza Freire 

http://iddd2.tempsite.ws/Noticias.aspx?Id=220
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 Comunicação 

Tínhamos como meta para 2011 estreitar a comunicação com nossos associados e sociedade 

civil.  

 IDDD nas Mídias Sociais: nossas páginas nas redes sociais como Facebook e Twitter, estão 

sendo constantemente atualizadas com notícias referentes ao direito de defesa, acesso à 

justiça, além de todas as nossas atuações.  

 Facebook: http://pt-br.facebook.com/pages/Instituto-de-Defesa-do-Direito-de-

Defesa-IDDD/138412199531340 

 Twiter: @DireitodeDefesa  

 Realizamos três Reuniões Abertas ao Associado de Atualização de Projetos! 

 Lançamento do novo site, muito mais dinâmico e interativo, com novos canais de 

comunicação! Confira! www.iddd.org.br  

 Para 2012 pretendemos ampliar estas ações e desenhar um Plano de Comunicação do 

IDDD, melhorando a comunicação interna e externa do IDDD. 

http://pt-br.facebook.com/pages/Instituto-de-Defesa-do-Direito-de-Defesa-IDDD/138412199531340
http://pt-br.facebook.com/pages/Instituto-de-Defesa-do-Direito-de-Defesa-IDDD/138412199531340
http://www.iddd.org.br/

