
4º Desafio de Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho 
 

Formulário da 1ª fase 

Olá, Bem-vinda(o)!

Este é o formulário do 4º Desafio de Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho.
Convidamos você a ler na íntegra o regulamento que informa as diretrizes deste
processo seletivo. Antes de preencher o formulário online, você pode ter acesso neste
documento às informações solicitadas podendo, assim, preparar suas respostas
previamente.

Nesta primeira etapa, o objetivo é conhecer de modo resumido a iniciativa que você
está inscrevendo no 4º Desafio de Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho. Para isso,
convidamos você a responder um conjunto de perguntas de múltipla escolha para
verificar o alinhamento da iniciativa com os requisitos predefinidos e 6 (seis) perguntas
com respostas abertas relacionadas aos critérios, que nos permitirão avaliar a
aderência da candidatura aos princípios desta chamada.

Dedique-se a preencher o formulário de forma objetiva, simples e direta. O processo
inteiro deve durar cerca de 60 minutos e conta com um breve cadastro com dados da
iniciativa e do(a) responsável pela submissão da inscrição.

Neste momento, não será necessário o envio de documentos adicionais.
Documentação complementar será solicitada somente às iniciativas selecionadas para
a segunda fase, junto a um formulário de aprofundamento, conforme descrito no
Regulamento.

Seguem abaixo as padronizações para a leitura e entendimento do documento:

negrito com asterisco * - perguntas obrigatórias
negrito em vermelho - perguntas opcionais
Itálico - explicações das perguntas

Recordamos que serão aceitos apenas os formulários que forem preenchidos online,
por meio da plataforma Google Forms, e que não serão aceitos formulários
encaminhados por e-mail.

Boa sorte!

Acesso à Justiça

O Instituto Mattos Filho entende “acesso à Justiça” como um conceito amplo, que
inclui o acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo legal, mas considera,
sobretudo, o contexto social de desigualdade no acesso a direitos, primordialmente
aos direitos humanos. O conceito perpassa, assim, a busca pela efetividade dos
direitos previstos na Constituição Federal por meio das vias judiciais ou das formas
alternativas de solução de conflitos. Compreende, também, o desenvolvimento de
políticas públicas participativas e democráticas e a educação em direitos.



Critérios de Avaliação

Conforme informado no Regulamento do Edital, os critérios de avaliação são:

● Capacidade de promover, ampliar e fortalecer o acesso à Justiça no país;
● Potencial de impacto da solução apresentada;
● Efetividade da proposta

Ainda será considerado na avaliação o seguinte grupo de princípios como pilares
deste Desafio:
● Justiça Social
● Respeito aos direitos humanos
● Cidadania
● Democracia
● Equidade
● Inovação
● Liberdade
● Colaboração
● Autonomia e independência
● Interseccionalidades

Consentimento sobre uso de dados pessoais:

Para os fins de seleção e avaliação das iniciativas, nos termos deste Regulamento, o
Instituto Mattos Filho e a ponteAponte se comprometem a tratar os dados pessoais
coletados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, de acordo com as
informações contidas em suas Políticas de Privacidade. Ao disponibilizar os seus
dados pessoais, o participante declara estar ciente das disposições das Políticas de
Privacidade do Instituto Mattos Filho e da ponteAponte.

Elegibilidade (seção 2)

Você possui autorização e/ou autonomia para inscrever a iniciativa neste
Prêmio?*

Sim

Não

A iniciativa é originalmente brasileira?*

Sim
Não

A iniciativa tem seu foco de atuação no Brasil?*

Sim
Não

https://cutt.ly/politicaIMF
https://cutt.ly/politicaIMF
https://ponteaponte.com.br/arquivos/1045


A iniciativa tem objetivos político-partidários?*

Sim
Não

A iniciativa tem objetivos religiosos?*

Sim
Não

As pessoas responsáveis pela iniciativa são candidatas ou pré-candidatas às
eleições de 2022 para cargos no legislativo ou executivo?*

Sim
Não

As pessoas, organizações ou empresas vinculadas à iniciativa fazem parte do
Instituto Mattos Filho, escritório de advocacia Mattos Filho, ponteAponte ou
parceiros do Desafio de Acesso à Justiça? Ou possuem qualquer relação de
conflito de interesses com essas organizações?*

Sim
Não

Cadastro (seção 3)

Nome completo da pessoa responsável pela inscrição:*

Cargo/papel na iniciativa:*

E-mail principal:*

Confirme seu e-mail principal:*

E-mail alternativo:*

Confirme seu e-mail alternativo:*

DDD + telefone fixo:

Ramal (se houver):

DDD + celular:*

Confirme seu celular:*

Você ficou sabendo do Desafio a partir da divulgação:*

da ponteAponte



do Instituto Mattos Filho
de outros parceiros do campo social
das mídias sociais
da grande mídia

Se ficou sabendo do 4º Desafio de Acesso à Justiça - Instituto Mattos Filho
pelas mídias sociais ou grande mídia, por favor, sinalize por quais meios:

LinkedIn
Instagram
Facebook
Newsletter
Podcast
Portais de Notícia
Rádio
Televisão
WhatsApp

Conhecendo a iniciativa/ proponente

Nome da iniciativa:*
nome da proposta que está sendo submetida neste desafio

Organização responsável (se houver):*
Caso sua iniciativa seja de pessoa física, digite apenas: “Iniciativa de pessoa física”

Mês e ano de início das atividades da organização:*

Mês e ano de início das atividades da iniciativa*

Mês e ano da formalização:
Caso sua organização seja formalizada, indique o mês e ano em que teve o registro de CNPJ
concedido

Localização da sede/residência (Estado):*
(lista suspensa)

Localização da sede/residência (município):*

Abrangência de atuação da iniciativa:*

Local: bairro ou região de um município

Municipal (foco em uma cidade como um todo)

Multicidades (foco em + de uma cidade)

Estadual (foco em um estado como um todo)

Regional (foco em + de um estado, ainda que não sejam de uma mesma região

brasileira)

Nacional (ocorre em todo o território nacional ou não tem um foco territorial

específico, ex.plataformas tecnológicas)

Em que perfil de público proponente a partir das definições do regulamento da
chamada sua iniciativa se enquadra?*



Iniciativa universitária
voltada para clínicas de Direito, projetos de extensão ou outras iniciativas nesse
âmbito.
Iniciativa de proponentes menores
voltada para pessoas físicas e organizações com menor estrutura, podendo incluir
organizações da sociedade de civil com menos de 5 (cinco) anos de formalização e
organizações não formalizadas (coletivos e movimentos);
Iniciativas de proponentes maiores
voltada para organizações da sociedade civil com maior estrutura, podendo incluir
organizações formalizadas há mais de 5 (cinco) anos (antes de 2018).

Em que perfil de proponente sua iniciativa se encaixa?*

Aliança ou rede (formalizado ou não formalizado)
Coletivo (não formalizado)
Grupo acadêmico ou vinculado a instituições de ensino/universidades
Projeto de extensão universitária
Pessoa física
Movimento social (não formalizado)
Organização da sociedade civil formalizada

Qual é a faixa de orçamento anual de sua organização ou, se for pessoa física,
de seus projetos?*

R$ 0
Mais de R$ 0 Até R$ 25 mil
Mais de R$ 25 mil a R$ 50 mil
Mais de R$ 50 mil a R$ 100 mil
Mais de R$ 100 mil a R$ 250 mil
Mais de R$ 250 mil a R$ 500 mil
Mais de R$ 500 mil a R$ 700 mil
Mais de R$ 500 mil a R$ 1 milhão
Mais de R$ 1 a R$ 2 milhões
Mais de R$ 2 a R$ 5 milhões
Mais de R$ 5 a R$ 25 milhões
Mais de R$ 25 a R$ 50 milhões
Mais de R$ 50 milhões

Qual é a estimativa do total de público atendido (diretos e indiretos) por ano pela
sua organização ou, se for pessoa física, por seus projetos? (não repetir a
mesma pessoa na contagem)*

Inserir apenas números.

Qual é o total de colaboradores de sua organização ou, se for pessoa física, de
seus projetos, incluindo próprios e terceiros, independente do regime de
contratação?*
Inclua também voluntários fixos da sua organização/iniciativa e pessoas que atuam
rotineiramente na organização de forma voluntária; porém, não inclua voluntários de
iniciativas/ações de voluntariado pontual. Inserir apenas números.

A iniciativa atende a um ou mais desses públicos?



Pessoas com deficiência
Idosos
LGBTQIAP+
Mulheres
Negros
Refugiados e/ou migrantes
Comunidades tradicionais (quilombolas, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras etc)

Site:*
Caso sua iniciativa não possua site, digite “não possui”
Facebook:*
Caso sua iniciativa não possua Facebook, digite “não possui”.
Instagram:*
Caso sua iniciativa não possua Instagram, digite “não possui”.

Outras redes sociais:

Perguntas abertas sobre os critérios de seleção: (seção 3)

1. Descreva sucintamente a proposta que está apresentando ao 4º Desafio de
Acesso à Justiça – Instituto Mattos Filho.*
Apresente um resumo da iniciativa, indicando se há trabalho que a antecede, qual a área e o
contexto de atuação, bem como a estratégia que será utilizada, os elementos de inovação,
criatividade etc.. (máximo 1.500 caracteres)

1.b. Apresente sucintamente o histórico de atuação de sua organização, ou se
for pessoa física, o seu histórico, no tema de acesso à justiça.* (máximo 1.500
caracteres)

2. Como essa iniciativa contribui para promover, ampliar e fortalecer o acesso à
Justiça no Brasil?*
Detalhe como a iniciativa promove a garantia de direitos individuais ou coletivos como elemento
central na proposta, como é sua abordagem para o problema/ desafio que enfrenta,
apresentando as soluções que propõe. Apresente, se possível, a coerência da proposta, como
a vinculação com os objetivos do desafio, com o propósito da organização, articulações
institucionais visando incidir em políticas públicas e/ou efetivação dos direitos.(máximo 1.500
caracteres)

3. Qual é o potencial de impacto esperado da iniciativa proposta?*
Descreva quantas pessoas sua iniciativa espera alcançar com apoio do Desafio, quais públicos
serão o foco e seu grau de vulnerabilidade e risco social, político e econômico. Além de dados
quantitativos, apresente como as pessoas beneficiadas serão impactadas qualitativamente e,
ainda, apresente, se possível, a caracterização do público trazendo marcadores sociais como
raça, gênero, classe ou outros (máximo 1.500 caracteres)

4. Apresente os elementos de efetividade de sua proposta:*
Descreva de forma clara e objetiva as ações planejadas, as parcerias com poder público,
organizações, coletivos e redes que visam à ampliação do impacto coletivo, bem como as
possibilidades de replicação e ganho de escala. Se possível, inclua em sua resposta como a
proposta está sistematizada, como serão empregados os recursos e como pretendem fazer o
acompanhamento e avaliação dos resultados.(máximo 1.500 caracteres)



6. Qual é o valor total necessário previsto para o desenvolvimento dessa
iniciativa?*
Relembramos que os valores destinados para as iniciativas são vinculados a pisos financeiros
relacionados ao seu perfil de público e podem não cobrir a totalidade do valor necessário para
a sua realização.

7. Vídeo, áudio ou texto opcional: Você pode incluir o link para acesso de um
arquivo, de um vídeo ou áudio curto de no máximo 3 (três) minutos ou ainda um
texto de no máximo uma página, para que se possa conhecer um pouco melhor
a sua iniciativa. O proponente poderá complementar sua inscrição com um breve
resumo, descrevendo como ela irá contribuir para promover, ampliar e fortalecer
o acesso à Justiça no Brasil.
Lembre-se de permitir acesso ao link para pessoas externas.

Fim do questionário - atenção: clique em enviar para que sua inscrição seja
avaliada


