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1. Sumário Executivo
Em 2009, o Instituto Pro Bono continuou promovendo o acesso à justiça, realizando sua missão
institucional de atendimento às organizações não-governamentais que trabalham em benefício
de grupos vulneráveis e fomentando o ideal Pro Bono em outros Estados.
Conforme verificaremos na página 6, o atendimento este ano passou por um decréscimo de
entidades demandantes. Sem dúvida, a crise econômica iniciada em 2008 também afetou as
organizações do Terceiro Setor. No ano de 2009, muitas destas organizações optaram por
concentrar ao máximo seus esforços para permanecerem atuando, no limite de seus recursos
humanos e financeiros. Fomos contatados, por exemplo, por entidades que tiveram de reduzir
suas atividades ao mínimo necessário ou que perderam a sede onde desenvolviam diversos
trabalhos e oficinas com o público beneficiário de sua atuação. Muitas recomeçarão
praticamente do zero. Muitas infelizmente não tiveram mais recursos para continuar existindo.
Este quadro resultou na diminuição da procura destas organizações pelos serviços jurídicos
prestados pelo Instituto Pro Bono e por seus voluntários.
O cenário apresentado em 2009 implica novo desafio ao Instituto Pro Bono em 2010: repensar
estratégias de aproximação entre o IPB e suas entidades cadastradas, de modo a identificar as
demandas que necessitam de suporte jurídico. Por outro lado, porém, tivemos um aumento
significativo dos advogados e escritórios cadastrados. Em 2009, o Instituto contou com 03
inclusões de peso em seu quadro de voluntários: o Departamento Jurídico do Wal-Mart, além
dos escritórios de advocacia Mayer Brown e Lefosse Advogados. O número de advogados
voluntários inscritos apenas em 2009 chegou a 80. Assim, contabilizando os inscritos desde o
início das atividades do Instituto, totalizamos 32 escritórios de advocacia e 443 advogados
voluntários.
Finalizando projeto de pesquisa iniciado em 2008, o Instituto Pro Bono concluiu em março deste
ano o relatório final da pesquisa acadêmica conhecida como “Estatuto Jurídico do Terceiro
Setor”. A pesquisa teve por referência as diretrizes e normas contidas na Convocação n.
002/2008 – Seleção de Projetos, área temática Estado Democrático de Direito e Terceiro Setor,
integrada ao Projeto Pensando o Direito (PROJETO BRA/07/004 – Democratização de
Informações no Processo de Elaboração Normativa), desenvolvido pela Secretaria de Assuntos
Legislativos do Ministério da Justiça – SAL-MJ em parceria com o Programa das Nações Unidas
para o desenvolvimento – PNUD. Essa pesquisa será editada e lançada em evento no próximo
dia 17 de Dezembro na Secretaria de Assuntos Legislativos, em Brasília, D.F.
Uma parceria importante se concretizou com a Faculdade de Direito da FGV. No dia 03 de
Setembro foi assinado o convênio conhecido como Projeto Pro Bono Jr., iniciativa que tem o
objetivo de estimular os estudantes, desde o começo da graduação, a dedicarem parte do seu
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tempo à advocacia voluntária, dando-lhes a oportunidade de acompanhar e auxiliar ações e
causas gerenciadas pelos advogados e escritórios já associados ao Instituto Pro Bono.
A crise econômica global teve um impacto grave sobre a situação financeira do IPB. Infelizmente
não conseguimos renovar o apoio de financiadores internacionais. Obtivemos mais uma vez um
repasse da Associação Direitos Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos, o que
vem onerando esta instituição parceira. Devido às limitações de recursos, a equipe interna foi
reduzida, sacrificando a realização de outros projetos.

2. Advogados Voluntários e Escritórios de Advocacia Cadastrados
Apresentamos abaixo os números de advogados voluntários individuais e escritórios de
advocacia cadastrados no ano de 2009. Ao final encontram-se gráficos que apresentam como
cresceu, ao longo dos oito anos de existência do Instituto Pro Bono, o banco de advogados e
escritórios de advocacia voluntários cadastrados.
a) Advogados Voluntários
O Instituto Pro Bono conta atualmente com 443 advogados voluntários individuais, além dos
escritórios de advocacia que aderiram de forma institucional. A partir de 2006 o número de
adesões teve um crescimento significativo, atingindo o ápice em 2007, ano em que tivemos o
maior número de adesões em números absolutos: 87 advogados. No ano seguinte, tivemos uma
pequena diminuição, atingindo 61 advogados. Neste último ano de 2009, até o dia 5 de
dezembro, tivemos 80 adesões.
Com este considerável aumento de voluntários, tanto de advogados individuais quanto de
escritórios de advocacia, as diversas demandas provenientes das entidades que chegam ao
Instituto Pro Bono continuam sendo, de modo geral, assumidas integralmente no mesmo dia.
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b) Escritórios de Advocacia
Neste ano de 2009, até o presente momento, três escritórios/departamentos jurídicos aderiram
institucionalmente ao programa do Instituto, sendo todos colaboradores de grande porte: (i)
Departamento Jurídico do Wal-Mart; (ii) Mayer Brown LLP; e (iii) Lefosse Advogados.

Wal-Mart Brasil
O Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono, Marcos Roberto Fuchs, apresentou no dia 17 de
agosto de 2009 ao departamento jurídico do Wal-Mart Brasil, em sua sede em Tamboré, São
Paulo, o trabalho e as atividades realizados pelo IPB. A idéia de difundir esse trabalho voluntário
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no meio corporativo foi bem recebida, e a adesão do Wal-Mart Brasil foi mais um passo à frente
na participação de grandes empresas na advocacia pro bono. A General Electric do Brasil
também possui um núcleo pro bono em seu setor jurídico, depois de ter aderido ao Instituto em
julho de 2008. Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas em
www.walmartbrasil.com.br
Mayer Brown
Foi com imenso prazer que o IPB deu as boas vindas ao escritório internacional de advocacia
Mayer Brown, que se cadastrou no programa de advocacia voluntária do IPB no mês de março
de 2009. O Mayer Brown atua em várias áreas de direito em quatro continentes e se focará
exclusivamente na prestação de assistência gratuita às entidades do Terceiro Setor que
precisam de ajuda em questões jurídicas de caráter internacional. Mais informações sobre o
escritório podem ser obtidas em www.mayerbrown.com
Lefosse Advogados
O escritório de advocacia Lefosse Advogados também aderiu ao Instituto Pro Bono neste ano de
2009. Este escritório oferece uma consultoria especializada em uma variedade de áreas da
legislação brasileira (concorrencial e regulatória, contenciosa e arbitragem, financeira, societária,
trabalhista e tributária).
O Lefosse Advogados possui um termo de parceria com o Linklaters LLP, um dos mais
importantes escritórios internacionais de advocacia.
Mais informações sobre o escritório podem ser obtidas em: www.lefosse.com.br
3. Atendimentos às ONGs
Os atendimentos jurídicos prestados a organizações sem fins lucrativos seguiram em um ritmo
mais lento do que nos anos anteriores, não conseguindo continuar o crescimento que começou
em 2006. Por meio de seus advogados voluntários e de sua equipe interna, o Instituto Pro
Bono prestou assessoria jurídica gratuita em 45 demandas (até o mês de dezembro)
apresentadas por 30 organizações sem fins lucrativos. Vale dizer que o Instituto Pro Bono
presta também atendimento jurídico gratuito em casos menos complexos por telefone e email,
demandas estas que contabilizam média de 03 (três) atendimentos por semana.
Do total de atendimentos prestados em 2009, grande parte (60%) relacionou-se a questões de
Direito do Terceiro Setor. Estes números reforçam a percepção que Instituto Pro Bono continua
sendo uma referência de atuação no setor.
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Além da grande procura por assessoria jurídica em questões relativas ao Terceiro Setor, houve
também algumas demandas nas áreas de Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito Tributário.
a) Demandas em Números
Área do Direito
Terceiro Setor
Direito Civil
Direito Trabalhista
Direito Tributário
Direito Societário
Propriedade Intelectual
Pesquisa Legislativa
Palestras
Atendimentos por telefone e por e-mail
Total

Número
27
7
4
4
1
1
1
8
90
143
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Demandas por Area do Direito: 2002-2009*
2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009

TOTAL

D. Terceiro Setor

2

40

45

35

75

66

40

27

330

Direito Trabalhista

0

4

5

4

5

12

16

4

50

Direito Tributário
Direito Civil

1

3

8

3

5

11

12

4

47

2

9

15

7

16

18

16

6

89

Direito Ambiental

0

0

1

1

3

2

0

0

7

Propriedade Intelectual

0

0

4

0

1

4

2

1

12

Ações Coletivas
Pareceres
Amicus Curiae
Palestras
Outros*
Atendimentos por telefone
e por email
TOTAL

0

0

0

0

6

2

0

1

9

1
0
6
2

0
0
5
4

1
1
3
4

0
2
2
0

3
1
4
2

7
2
6
9

0
0
0
9

0
0
8
2

12
6
34
32

90

90

143

718

14

65

87

54

121

139

95

* Outros são demandas relativas: direito previdenciário, direito administrativo, direito econômico, direito penal,
direitos humanos, projeto de lei, cartilhas, pesquisa legislativa, plantão jurídico

Apresentamos, a seguir, o gráfico consolidado com todos os percentuais referentes às
demandas divididas por área do direito atendidas pelo IPB desde sua fundação até hoje (20022009).
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(b) Demandas Paradigmáticas
1) Instituto de apoio à criança e ao adolescente com doenças renais – ICRIM
O ICRIM foi fundado em 1995, por profissionais da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) e por
membros da sociedade civil, tendo por objetivo promover condições complementares ao
atendimento médico para crianças e adolescentes com problemas renais, de modo a contribuir
para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas. Desta forma, o Instituto pretende ser
centro de referência no atendimento integral e apoio complementar ao atendimento médico às
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crianças e adolescentes vítimas de doenças renais1. Com o apoio complementar fornecido, o
ICRIM oferece condições para que os pacientes tenham condições de continuar o tratamento
renal em suas próprias casas.
Os atendidos pelo ICRIM são crianças e adolescentes (0 a 18 anos) carentes, com problemas
renais, e também suas famílias – vindos dos mais diversos lugares do Brasil. Por ano,
aproximadamente 4.000 atendimentos são realizados pelo ICRIM, o qual oferece apoio
psicológico, assistência odontológica, serviço social, projetos de geração de renda,
medicamentos, materiais hospitalares, suplementos nutricionais, complementos alimentares,
além de atividades de lazer e cultura.
O Instituto de apoio à criança e ao adolescente com doenças renais efetuou cadastro junto ao
Instituto Pro Bono e trouxe a seguinte demanda: os atendidos pelo ICRIM, por serem carentes
financeiramente, não têm condições financeiras de adquirir muitos medicamentos, materiais
hospitalares e complementares à continuidade do tratamento em casa. Por esta razão, os
representantes da entidade solicitaram ajuda do Instituto Pro Bono para a obtenção dos
medicamentos e materiais necessários para o tratamento domiciliar.
O Instituto Pro Bono identificou duas formas de atuação: (i) acionar a Procuradoria de Remédios,
da Procuradoria Geral do Estado, por meio do Procurador Luiz Duarte de Oliveira; e, em caso de
insucesso, (ii) acionar o Ministério Público para que promova ações judiciais para a obtenção dos
remédios e materiais hospitalares necessários. Site: www.icrim.org.br

2) Associação Mães em Luta
Associação civil sem fins lucrativos, criada em 2005, cujas finalidades são promover
mecanismos de prevenção ao desaparecimento de pessoas,2 apoiar as famílias de pessoas
desaparecidas e atuar de modo complementar na busca e encontro destas pessoas.

1

No Brasil, estima-se em 2 milhões o número de portadores de alguma disfunção renal. Em crianças, as
principais causas de doenças renais são malformações do sistema urinário, infecções urinárias de
repetição, nefrite e nefrose. Na grande maioria dos casos, o tratamento se perpetua durante toda a vida,
incluindo uso diário de vários medicamentos e restrições alimentares. O transplante de rim é mais uma
forma de tratamento – e não a solução para a doença. – maiores informações:
http://www.icrim.org.br/site/sobredoencasrenais.htm.
2
Dentre as causas de desaparecimento de pessoas, podemos citar: deficiência mental, exploração sexual;
conflitos familiares e adoções ilegais – maiores informações em
http://www.maesemluta.org.br/historia.php.
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A entidade foi criada por uma senhora que teve sua filha desaparecida e, diante da dificuldade
de encontrar serviços de prevenção ao desaparecimento e auxílio aos órgãos públicos, decidiu
formalizar juridicamente uma entidade que trabalhasse com a temática.
A atuação do Instituto Pro Bono junto à Associação Mães em Luta deu-se pelo auxílio na
reestruturação de seus atos constitutivos (Estatuto Social), bem como por meio da readequação
dos seus órgãos de deliberação e execução, visando a tornar a estrutura destes órgãos mais
adequada às realidades de atuação da entidade. A entidade pretende ainda pleitear o título de
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – motivo pelo qual a redação do
Estatuto Social da entidade foi adequada à referida lei.
Site: www.maesemluta.org.br
3) Associação Humanita Brasilis
A Associação Humanita Brasilis foi constituída formalmente em 2008, embora seus membros já
realizassem informalmente atuações junto a comunidades da região amazônica desde 2006.
Está sediada em Vinhedo, embora atue diretamente no auxílio assistencial a comunidades
ribeirinhas do Acre.
Possui como missão “promover a valorização e a inclusão social das comunidades ribeirinhas da
Amazônia, com o objetivo de garantir seus direitos de cidadania”, bem como “criar uma condição
de independência para as comunidades ribeirinhas da Amazônia, com autonomia, qualidade de
vida e sustentabilidade”.3
Num primeiro momento, a Humanita Brasilis trabalha com ajuda emergencial, por meio de
arrecadação, triagem e distribuição de produtos de primeira necessidade como: remédios, leite,
alimentos, roupas e material escolar. A arrecadação e triagem são feitas na cidade de Vinhedo,
São Paulo, e depois enviadas, com o apoio da Força Aérea Brasileira, às cidades
necessitadas. Atualmente, as principais ações da entidade se concentram nas cidades de Feijó e
Jordão, no estado do Acre, mas a entidade tem a intenção de estender sua atuação a outras
áreas da região.
Embora recém constituída legalmente, a Associação Humanita Brasilis apresentava incertezas
relativas à adequação de seu Estatuto Social, e seus representantes queriam ter maiores
informações sobre o título de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – e
queriam saber, inclusive, se a Humanita poderia obter tal qualificação. Com estas demandas,

3

http://www.humanitabrasilis.org.br/home_filos.php.
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procuraram o auxílio jurídico do Instituto Pro Bono e receberam atendimento relativo a tais
questões, visando a otimizar e melhorar suas próprias finalidades estatutárias.
Site: www.humanitabrasilis.org.br
4) Santa Casa de Misericórdia São Francisco – Santa Casa de Buritama4
Associação civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico. Fundada em 1960, a
Santa Casa possui os títulos de Utilidade Pública, nas esferas municipal, estadual e federal, e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Neste ano de 2009, a Santa Casa de Buritama foi selecionada para participar de um “Projeto
Piloto”, por meio do qual serão avaliados os Hospitais de Pequeno Porte (HPP) de municípios da
Região de Araçatuba, visando a redefinir e adequar o papel dos HPP em relação à comunidade
e às características de cada Regional de Saúde.
Cadastrada no Instituto Pro Bono no início deste ano, a Santa Casa trouxe questões especificas,
as quais prontamente foram abraçadas por um de nossos escritórios de advocacia voluntários.
Devido à sua estrutura complexa e de grande porte, como as demais Santas Casas, consultou o
IPB sobre a possibilidade de ser acompanhada diretamente por um de nossos voluntários em
suas questões de dia a dia. Também esta solicitação foi prontamente atendida, e atualmente a
Santa Casa de Buritama com assessoria jurídica gratuita permanente de escritório de advocacia
voluntário do Instituto Pro Bono.

4. Expansão da Atividade Pro Bono
O IPB continua os seus esforços em relação à disseminação do ideal pro bono pelo território
brasileiro para consolidar o sucesso que alcançou em São Paulo e Alagoas, os dois Estados
brasileiros que possuem resoluções pro bono. Dado o clima econômico severo e orçamento
mais limitado do Instituto, não foi possível viajar para outros estados brasileiros com a mesma
freqüência de 2008. No âmbito internacional, o IPB pôde apresentar seu trabalho e fazer
contatos frutíferos no 2009 European Pro Bono Forum, que foi realizado em Budapeste,
Hungria.
Abaixo, indicamos um breve resumo de todas as atividades do Instituto no quesito “Expansão da
Atividade Pro Bono”:
4

http://www.santacasaburitama.org/.
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a) Brasil


Brasília

O Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono, Marcos Roberto Fuchs, participou de uma audiência
no início de março em Brasília com o Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Durante a conversa, o
Diretor do Instituto apresentou as conquistas obtidas pelo Instituto desde a sua fundação, e a
necessidade de expandir a advocacia pro bono no Brasil como forma democrática de acesso à
justiça.
Ademais, houve uma proposta para se realizar um seminário sobre a advocacia pro bono no
Brasil, no qual participariam a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entidades da
sociedade civil, Associação de Advogados, e o CNJ. Aguardamos ainda a possibilidade de
realização deste seminário juntamente com a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo no mês de maio de 2010.
O IPB comemorou a aprovação da Resolução nº 62/2009, que criou um cadastro nacional de
advogados voluntários, bem como o mutirão promovido pelo CNJ que já libertou 17 mil presos
em todo o território nacional.


Rio de Janeiro

No dia 16 de março, a convite do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Estado do Rio de Janeiro, Wadih Damous, e do Conselheiro Estadual, Marcello Oliveira, o
Diretor do Instituto Pro Bono, Marcos Roberto Fuchs, fez uma apresentação sobre o Instituto Pro
Bono e a importância da advocacia solidária e voluntária. O Presidente da Seccional do Rio de
Janeiro demonstrou interesse em editar uma resolução pro bono nos moldes daquela existente
em São Paulo, e prometeu realizar amplo debate sobre advocacia pro bono com a realização de
um seminário no segundo semestre de 2009. A nossa perspectiva é de organizar este evento no
primeiro semestre de 2010.
A Comissão de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB, presidida por Roberto
Busato, realizou nos dias 07 e 08 de maio um seminário sobre advocacia internacional e seus
desafios contemporâneos. No painel do dia 8 de maio, no período da manhã, o tema da
advocacia pro bono foi abordado por Todd Cryder, Diretor do Vance Center for International
Justice e Marcos Fuchs, Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono, e contou com a participação de
Aristoteles Atheniense, Vice-Presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da
OAB, como moderador.
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b) Internacional


Budapeste, Hungria

Marcos Roberto Fuchs, Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono, viajou para Budapeste, Hungria
para participar do 2009 European Pro Bono Forum, organizado pelo Public Interest Law
Institute (PILI). A conferência deste ano centrou-se sobre a melhor forma de atenuar o impacto
da crise econômica e atender às necessidades das ONGs por meio de soluções inovadoras.
Durante o Fórum, o Diretor do IPB participou de uma mesa redonda com representantes de
organizações que também possuem a metodologia de clearinghouse. Neste fórum, foi possível
abordar temas como a missão do Instituto Pro Bono, o trabalho de difundir o ideal da advocacia
pro bono pelo Brasil. O encontro contou com a participação de representantes de entidades
sediadas na Polônia, República Checa, Eslováquia, Albânia e Kosovo, dentre outros países do
Leste Europeu, cujas contribuições sobre a advocacia pro bono foram de valor inestimável,
segundo testemunhou o Sr. Marcos Fuchs. Para mais informações sobre o Fórum, veja:
www.pili.org
5. Iniciativa Pro Bono Jr.
No dia 3 de setembro de 2009 no auditório da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas,
foi apresentado aos alunos desta instituição o Projeto Pro Bono Jr. A iniciativa tem como idéia
principal fomentar a responsabilidade social universitária e fortalecer essa prática no meio
acadêmico. Alunos da faculdade de direito poderão se cadastrar no IPB e auxiliar no
atendimento de demandas provenientes das entidades sem fins lucrativos atendidas pelo
Instituto. A atuação dos alunos, devido principalmente à sua limitação de tempo, será realizada
primordialmente no âmbito da Faculdade; eventualmente na sede do IPB ou até na sede do
escritório voluntário.
Os advogados cadastrados no IPB contam agora com esse apoio ao atendimento jurídico que
prestam às entidades do Terceiro Setor beneficiárias do Instituto. Apresentado o Projeto Pro
Bono Jr., a advogada Ana Carolina Bittencourt explicou o funcionamento do banco de
advogados voluntários, bem como o procedimento de cadastro, triagem, identificação e
encaminhamento das demandas das organizações cadastradas no Instituto Pro Bono.
O evento contou com a participação, além da equipe do IPB, da Conectas Direitos Humanos, da
advogada Juliana Gomes Ramalho, do escritório Mattos Filho, e do coordenador do Centro de
Cooperação da FGV, Ademar Bueno.
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Importante ressaltar que o Projeto teve ampla aceitação dos estudantes de Direito da FGV e já
contamos com a ajuda de cadastrados no Projeto para elaboração de um amicus curie sobre o
regime disciplinar diferenciado (RDD), e para organizar pedido de parecer no caso “Usina
Verde”.

6. Participação em Eventos, Cursos e Seminários


Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono participa de Mesa Redonda no
Segundo Encontro Regional da Latin American Corporate Counsel Association

O Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono, Marcos Roberto Fuchs, foi convidado a participar do
Segundo Encontro Regional da Latin American Corporate Counsel Association (LACCA),
realizado em 05 de março, na sala de eventos do Hotel Unique, em São Paulo.
Marcos Fuchs abordou o trabalho do Instituto Pro Bono, a situação gravíssima de acesso à
justiça aos carentes no estado de São Paulo, e os obstáculos que dificultam a ampliação e a
expansão das atividades de advocacia de interesse público no Brasil. O evento contou com a
presença dos diretores jurídicos de empresas de grande porte, como a Unilever, a MasterCard, a
General Electric, e a Johnson & Johnson.
Durante sua intervenção, os advogados presentes questionaram sobre a melhor forma de
organização dos departamentos jurídicos para se adaptar às demandas pro bono. Importante
ressaltar que a General Electric, cadastrada no banco de voluntários do IPB em 2008, tem,
desde então, absorvido demandas do nosso Instituto.


Instituto Pro Bono participa de diálogo virtual organizado pela organização
não-governamental americana New Tactics in Human Rights

Entre 27 de maio e 02 de junho de 2009, o Instituto Pro Bono participou de um diálogo virtual
intitulado “Engaging Pro-Bono Lawyers,” organizado pela organização não-governamental
americana New Tactics in Human Rights. O propósito deste encontro virtual foi a troca de
experiências sobre advocacia pro bono, suas melhores práticas e seus desafios. Este diálogo
virtual contou com a participação de advogados de países como a África do Sul, Zimbábue, e as
Filipinas. O artigo escrito em 2004 pelo Diretor-Executivo do Instituto Pro Bono, Marcos Fuchs,
“Expanding Access to Justice” sobre a experiência do Instituto e a luta pelo acesso à justiça no
Brasil foi destacado no site da New Tactics. A atuação do IPB foi amplamente discutida e usada
como caso exemplar.
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O Instituto Pro Bono participa da “Semana do 22 de agosto” na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo

À convite do “Centro Acadêmico 22 de agosto”, o Diretor-Executivo do IPB, Marcos Roberto
Fuchs, proferiu palestra aos alunos da faculdade de direito da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo sobre a importância e a relevância da responsabilidade social universitária no direito.
O evento, realizado em 20 de agosto no teatro TUCA, ainda contou com a presença do
Professor Luis Alberto David Araújo, que abordou na sua intervenção o Direito Constitucional das
pessoas com deficiência. Após as palestras, ocorreu grande debate entre os estudantes sobre a
prática de advocacia pro bono.


Advogada do Instituto Pro Bono participa do Seminário Terceiro Setor:
Cenários e Desafios

A advogada Ana Carolina Bittencourt Morais, assistente de Diretoria do Instituto Pro Bono,
representou o Instituto no Seminário TERCEIRO SETOR: CENÁRIOS E DESAFIOS, nos dias 15
e 16 de setembro, em Brasília. Promovido pelo Ministério da Justiça, o Seminário contou com a
participação de importantes juristas e advogados do Terceiro Setor, bem como de
representantes de entidades civis sem fins lucrativos, que nos dois dias discutiram sobre o
cenário jurídico atual do Terceiro Setor.
A advogada ministrou a palestra “Projetos de Lei em andamento no Congresso Nacional”, tendo
como ponto de partida o estudo realizado para o projeto “Estatuto Jurídico do Terceiro Setor:
pertinência, conteúdo e possibilidades de configuração normativa”, vencedor da convocação nº.
02/2008 do programa PENSANDO O DIREITO, promovido pela Secretaria de Assuntos
Legislativos, do Ministério da Justiça.
O seminário contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas e foi uma importante
ocasião de discussão do cenário do Terceiro Setor, bem como dos desafios jurídicos que se
mostram ao setor. Dentre os temas discutidos, podemos citar os 10 anos de promulgação da Lei
de OSCIP (lei nº. 9.790/99); as mudanças relativas à concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social; o cenário legislativo internacional do Terceiro Setor; os
Projetos de Lei que atualmente tramitam pelo Congresso Nacional e a necessidade de um marco
regulatório para o Terceiro Setor.
Considerando todas as discussões envolvidas, o seminário, certamente, consolidou a
importância do setor e a urgência de discussões jurídicas focadas no Terceiro Setor.
7. Outras realizações do IPB em 2009
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 No dia 14 de julho de 2009, Marcos Fuchs, Diretor-Executivo do IPB, foi nomeado
Membro do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. O mandato, que é de
dois anos, prevê a visita e vistoria em estabelecimentos prisionais da Capital.
 No dia 27 de julho de 2009, o Instituto Pro Bono realizou uma apresentação ao Comitê
de Advocacia Comunitária e Responsabilidade Social do Centro de Estudos das
Sociedades de Advogados (CESA), com o propósito de informar sobre as atividades
realizadas pelo Instituto desde a sua fundação. A reunião foi realizada no escritório
Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Participaram do encontro
representantes dos escritórios Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Tozzini Freire
Advogados, KLA – Koury Lopes Advogados e Rubens Naves Santos Jr. e Hesketh
Advogados. O IPB e o CESA continuarão dialogando nos próximos meses com o intuito
de desenvolver uma parceria frutífera.
 No último 13 de agosto, o Instituto Pro Bono e a Conectas Direitos Humanos
participaram de uma reunião com o representante consular dos Estados Unidos, Marcos
Hirata. Durante o encontro, foi discutida a possibilidade de financiamento de algumas
atividades pontuais para a Conectas Direitos Humanos e o Instituto Pro Bono. Foi
encaminhada uma proposta, na qual o IPB sugere a realização de um seminário sobre
advocacia pro bono e litigância de interesse público com a participação de advogados
americanos e brasileiros. Esperamos ter uma resposta em breve do consulado.


Participação do Diretor Executivo do Instituto Pro Bono, Marcos Roberto Fuchs, como
palestrante no debate sobre o Anteprojeto de Lei “Estatuto Jurídico do Terceiro Setor,”
realizada no dia 30 de outubro de 2009 na sede da OAB/RJ, evento organizado pela
FUNPERJ, CEBRAF, com a participação de representantes de organizações do Terceiro
Setor de todo o Brasil.

8. Parcerias
O Instituto Pro Bono deu continuidade à seguinte parceria no ano de 2009:
a) Conectas Direitos Humanos
A Conectas Direitos Humanos tem o objetivo de promover o respeito aos direitos humanos e
contribuir para a consolidação do Estado de Direito no Sul Global (África, Ásia e América Latina).
A organização tem dois grandes programas: Sul Global e Justiça, sendo que o Instituto Pro Bono
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integra um dos projetos desenvolvidos na última área, cuja atuação é majoritariamente no âmbito
nacional.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.conectas.org
9. Financiamentos

.

O desenvolvimento das atividades e a manutenção da estrutura do IPB são assegurados graças
a financiamentos que são recebidos e repassados pela Conectas. O Instituto Pro Bono muitas
vezes é parte integrante das propostas que foram encaminhadas aos seguintes doadores:

 Open Society Institute - Latin American Program (OSI-LAP): até janeiro de 2010
 1ª verba institucional da Conectas (renovação em negociação)
 Para informações sobre o Open Society Institute: http://www.soros.org/
 OSI - Criminal Fund: até julho de 2010
 Promoção da advocacia estratégica no sistema prisional de São Paulo
 OAK Foundation: até outubro de 2010
 Expansão do pro bono e promoção da sua prática junto aos estudantes de direito
 Para informações sobre a Oak Foundation: www.oakfnd.org
 Overbrook Foundation: até junho de 2010 (renovação aconteceu em 2009, mas com
redução considerável da verba e poucas perspectivas para 2010)
 Expansão do pro bono, promoção da sua prática junto aos estudantes de direito e
apoio/promoção da participação da sociedade civil
 Para informações sobre a Overbrook Foundation: www.overbrook.org
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