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Relatório de Atividades 2010
1. Sumário Executivo
Em 2010, o Instituto Pro Bono continuou promovendo o acesso à justiça, realizando sua missão
institucional por meio, principalmente, do atendimento às organizações sem fins lucrativos que
trabalham em benefício de grupos vulneráveis e fomentando o ideal da prática da advocacia pro
bono também em outros Estados do país.
O nosso principal desafio continua sendo a difícil busca por recursos e financiamentos para a
manutenção do Instituto Pro Bono. Neste sentido, no dia 12 de Maio organizamos um café da
manhã intitulado “Conquistas e Desafios do IPB” onde, além de homenagearmos o ex-Presidente do
Supremo Tribunal Federal Ministro Gilmar Mendes com a entrega do Prêmio Luiz Gama, iniciamos
uma campanha de arrecadação com nossos escritórios apoiadores. O saldo do encontro foi positivo,
arrecadamos aproximadamente R$ 45.000,00.
Neste evento fomos incentivados a criar um programa de contribuição mensal, ao qual
denominamos de “Amicus Pro Bono” que foi amplamente divulgado entre nossos escritórios
parceiros e advogados simpatizantes da causa. Já contamos com a colaboração de 02 escritórios,
02 pessoas físicas e 01 Banco de Investimentos, assim temos uma entrada mensal de R$
10.000,00. Porém, necessitamos de mais!!!
Desde Junho de 2010, o Instituto passa por uma reestruturação, que culminou num processo de
Planejamento Estratégico no qual foram discutidas a missão e visão do IPB e repensadas as
estratégias que vêm sendo adotadas pelo Instituto para realizá-las. Além disso, a nova integrante do
Instituto, a advogada Raíssa Gradim, realizou ao longo deste ano, cursos no GIFE que tinham como
temas: comunicação e marketing para organizações da sociedade civil, elaboração e avaliação de
projetos sociais, planejamento estratégico para entidades do terceiro setor e sustentabilidade e
mobilização de recursos.
Em decorrência das conversas e escolhas feitas durante o Planejamento Estratégico, em Agosto o
projeto Casa da Saúde da Mulher em parceria com a Escola Paulista de Medicina foi retomado.
Essa iniciativa garante a mulheres vítimas de violência assessoria jurídica gratuita. O projeto conta
com o apoio e supervisão do Conselheiro Miguel Reale Jr e um advogado de seu escritório.
Retomamos e reformulamos também antigos projetos de cidadania, tais como: Mutirão Pro Bono e
Cartilhas Pro Bono. Em Novembro, participamos de dois mutirões na periferia de São Paulo, um no
Jardim Ângela e o outro em São Mateus. Levamos orientação jurídica de qualidade para inúmeras
pessoas. Nossa ideia é dar continuidade a esse projeto com novas investidas no ano de 2011.
O projeto Pro Bono Jr, que é uma inovação no que diz respeito ao engajamento de estudantes na
questão do acesso à Justiça, continua tendo como parceira a Faculdade de Direito da FGV.
Conseguimos levar casos como o de catadores de material reciclável para escritórios de grande
porte e contar com a ajuda de alunos Pro Bono Jr.
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Em Janeiro, o Instituto Pro Bono lançará seu novo site. Teremos no primeiro semestre a entrega
do prêmio Luis Gama para aqueles que se destacaram em prol da advocacia de interesse público. E
já começamos a pensar nas comemorações de 10 anos da fundação do IPB. Dentre as elas temos a
ideia de realizar um grande Seminário Internacional para debater a questão da advocacia pro bono
no Brasil e em outros continentes.
A colaboração e o engajamento de todos os Conselheiros nesse ano de 2011 serão fundamentais
para a continuidade do nosso Instituto.

2. Advogados Voluntários e Escritórios de Advocacia Cadastrados no Projeto Pro Bono
Apresentamos abaixo os números de advogados voluntários individuais e escritórios de advocacia
cadastrados no ano de 2010. Ao final encontram-se gráficos que apresentam como cresceu o banco
de advogados e escritórios de advocacia voluntários cadastrados ao longo dos nove anos de
existência do Instituto Pro Bono.
a) Advogados Voluntários
O Instituto Pro Bono conta atualmente com 535 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, sendo que em 2007 o número de adesões em números absolutos
chegou a 87 advogados. No ano seguinte, tivemos uma queda, atingindo 61 advogados. Em 2009,
tivemos 80 adesões. Em 2010, até o dia 10 de dezembro, tivemos 60 novos cadastrados de
advogados voluntários.
Com o aumento no número 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 na mesma semana em que são pulverizadas.
No entanto, em 2010, decidimos por não pulverizar as demandas para os advogados voluntários
individuais, uma vez que tivemos problemas no passado por falta de conhecimento e experiência na
área de direito do terceiro setor. Como não realizamos nenhum curso preparatório neste ano,
decidimos por enviar nossas demandas apenas para os escritórios de advocacia e para o
departamento jurídico das empresas cadastrados.
Em 2011, realizaremos o recadastramento dos advogados voluntários e retomaremos a promoção
de cursos preparatórios em Direito do Terceiro Setor. E passaremos a exigir o certificado de
participação no curso como requisito para assumir uma demanda do Instituto Pro Bono.
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b) Escritórios de Advocacia
Neste ano, tivemos a adesão de mais um departamento jurídico de empresa. A HP do Brasil aderiu
institucionalmente ao Projeto Pro Bono.
HP do Brasil
O Diretor Executivo do Instituto Pro Bono, Marcos Roberto Fuchs, e a coordenadora de projetos
Raissa Gradim realizaram uma apresentação do IPB para o departamento jurídico da Hewlett
Packard do Brasil, que se cadastrou no projeto Pro Bono no mês de Julho. Os 6 advogados do
departamento jurídico da HP do Brasil já estão atuando em demandas encaminhadas pelo Instituto
Pro Bono. Agora são 3 departamentos jurídicos corporativos inscritos: GE, Wal-Mart e HP.
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 40 demandas (até o mês de Novembro) apresentadas por 33
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 2010, a grande maioria relacionou-se a questões de Direito
do Terceiro Setor. Estes números reforçam a percepção que o Instituto Pro Bono continua sendo
uma referência de atuação no setor.
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
Direitos Fundamentais
Atendimentos por telefone e por e-mail
Total

Número
23
5
3
3
1
3
2
82
122
5
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Demandas por área do
Direito/2010
5%

3%

8%

8%
7%
57%
12%

Terceiro Setor
Direito Tributário
Direitos Fundamentais

2002
Direito do Terceiro Setor

2

Direito Civil
Direito Societário

Direito Trabalhista
Propriedade Intelectual

Demandas por Area do Direito: 2002-2010*
2003 2004 2005 2006 2007 2008
40

45

35

75

66

2009

40

TOTAL

27

2010
23

53

353

Direito Trabalhista

0

4

5

4

5

12

16

4

3

Direito Tributário
Direito Civil

1

3

8

3

5

11

12

4

3

50

2

9

15

7

16

18

16

6

94

Direito Ambiental

0

0

1

1

3

2

0

0

5
0

Propriedade Intelectual
Outros*
Atendimentos por telefone
e por email
TOTAL

0

0

4

0

1

4

2

1

3

15

2

4

4

0

2

9

9

2

2

34

-

-

-

-

-

-

-

90

82

172

14

65

87

54

121

139

95

143

122

840

7

* Outros são demandas relativas a: direito previdenciário, direito administrativo, direito econômico, direito penal, direitos
humanos, projeto de lei, cartilhas, pesquisa legislativa, plantão jurídico
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Apresentamos, a seguir, o gráfico consolidado com todos os percentuais referentes às
demandas divididas por área do direito atendidas pelo IPB desde sua fundação (2002-2010).

Demandas por área do Direito Total
(2001-2010)
1%

2%
6%

16%
8%

58%
9%

D. Terceiro Setor
Direito Tributário
Direito Ambiental
Outros*

Direito Trabalhista
Direito Civil
Propriedade Intelectual

Demandas Pro Bono 2001-2010
143

139

122

121
95

87
65

54

14

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.
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(b) Demandas Paradigmáticas e Mutirões Pro Bono
I. Instituto Sou Da Paz
A área de Controle de Armas do Instituto Sou da Paz tem como eixo central o trabalho de
acompanhamento e da defesa do Estatuto do Desarmamento – lei que controla as armas de fogo
em circulação no Brasil. Este estatuto estabelece, dentre outras disposições, que todas as armas
entregues à Polícia Federal devem ser destruídas.
Entretanto, no dia 10 de junho de 2010 a juíza da 2ª Vara Cível Federal de São Paulo decidiu, em
caráter liminar, que a União não pode destruir as armas de fogo entregues na campanha do
desarmamento, por entender que algumas dessas podem constituir patrimônio histórico cultural do
país. Para identificar esses casos, seria necessário realizar uma triagem das armas.
Por julgar a liminar concedida pela justiça paulista extremamente grave, pois um dos gargalos da
implementação do Estatuto do Desarmamento é exatamente a velocidade de destruição das armas.
O Instituto Sou da Paz obteve apoio do Instituto Pro Bono para o encaminhamento dessa demanda.
Coube ao escritório Mattos Filho abraçar a causa e com o apoio de 02 sócios apresentaram
contestação na qualidade de assistentes de defesa. A Advocacia Geral da União aproveitou parte
dos argumentos trazidos pelo escritório voluntário e consegui derrubar parcialmente a liminar.
II. Mutirão Pro Bono
Neste ano o Instituto Pro Bono retomou esse projeto que busca promover e compartilhar
conhecimentos da área jurídica, contribuindo para o reforço da cidadania. Foram duas experiências,
que relatamos.
No dia 6 de novembro, 5 advogados voluntários inscritos no Instituto Pro Bono tiveram a
oportunidade de prestar consultoria jurídica para a população carente que participou do evento
Revelação 2010, organizado pela entidade Social Bom Jesus. Eliane Henrique, Fábio Bechara,
Laura Garcia, Mariana Carrião e Mário Bertoni dedicaram seu sábado chuvoso para promover a
advocacia gratuita: tirando dúvidas, orientando a população sobre seus direitos e as formas de
acesso a justiça gratuita. A oportunidade também foi enriquecedora para nossos voluntários, que
tiveram a oportunidade de entrar em contato com outra realidade.
No dia 26 de novembro, com o patrocínio da GE, o Instituto Pro Bono realizou um MUTIRÃO PRO
BONO no Jardim Alto Alegre, em São Mateus. O encontrou contou com a colaboração de 12
advogados (as) voluntários (as), 1 estudante de direito e 1 intercambista de Moçambique,
participante do projeto de intercâmbio da Conectas Direitos Humanos.
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Os advogados se revezaram nas orientações jurídicas à população. Foram abordados temas nas
áreas Direito de Família, Civil, Infância e Juventude, Previdenciário e Trabalhista. Mais de 50
pessoas foram orientadas. A experiência foi um sucesso!!!

4. Expansão da Atividade Pro Bono, Participação em Eventos e Palestras
O Instituto Pro Bono continua os seus esforços em relação à disseminação do ideal da advocacia
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 editadas pela OAB. Neste ano está
tramitando no Conselho seccional de Santa Catarina uma proposta de resolução pro bono nos
moldes daquela em vigor na em São Paulo.
I.


Brasil

Brasília e São Paulo
No dia 17 de agosto, Marcos Fuchs, Diretor Executivo do Instituto Pro Bono, e Jorge
Eluf, Conselheiro Estadual da OAB/SP, foram recebidos em audiência pelo Presidente
do Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcanti, na sede do conselho Federal em
Brasília. Foi apresentado o trabalho do IPB e a necessidade de reabrir o debate sobre a
advocacia de interesse público e seus limites. Será designada uma nova audiência a fim
de discutir a resolução federal que tramita naquele Conselho.
O IPB também teve a oportunidade de debater a situação da advocacia pro bono no
Conselho Estadual, no dia 20 de Outubro. Marcos Fuchs foi recebido pelo vice
presidente da entidade, Marco da Costa. Durante 02 horas foram discutido os limites da
atual resolução Pro Bono e uma possível revisão no texto em vigor. Participaram da
audiência, o Dr Jorge Eluf e o advogado Carlos Santos da Silva, membro do Tribunal
Deontológico da OAB-SP.

II.


Internacional

Paris -França
Marcos Roberto Fuchs, Diretor Executivo do Instituto Pro Bono, viajou para Paris,
França para participar do 2010 European Pro Bono Forum, organizado pelo Public
Interest Law Institute (PILI). A conferência deste ano centrou-se sobre a melhor forma
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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
III.

Palestra FICAS

Em 9 de Novembro, o Instituto Pro Bono foi convidado a participar de uma Espiral de
Conversa promovida pelo FICAS, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos,
que visa ao fortalecimento do papel estratégico das organizações da sociedade civil nas
transformações sociais.
O encontro contou com a participação de aproximadamente 20 representantes de
organizações da sociedade civil de São Paulo. O tema debatido foi a “Assessoria
jurídica gratuita para ONGs”. Nesta ocasião, o IPB apresentou seus projetos, falou um
pouco da sua história e da advocacia pro bono , além de tirar dúvidas sobre o
funcionamento do Projeto Pro Bono, que oferece assessoria jurídica para entidades do
Terceiro Setor.
A partir deste encontro, foi estabelecida uma rede de contatos para que os participantes
entrem em contato entre si e ponham em prática algumas das muitas ideias que
surgiram durante as conversas.

5. Iniciativa Pro Bono Jr.
Desde a celebração da parceria com a Escola de Direito de São Paulo (EDESP) da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), o Instituto Pro Bono oferece a seus escritórios parceiros a possibilidade de
contar um estudante de direito para auxiliá-los nas demandas do Instituto adotadas por eles. Em
2010, tivemos alunos da FGV trabalhando junto a grandes escritórios, proporcionado a estes a
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oportunidade de conhecer o ambiente e funcionamento de um escritório de advocacia antes de sua
primeira experiência de estágio1. No momento, temos estagiários do Pro Bono Júnior trabalhando
com advogados do Pinheiro Neto Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. E Quiroga
Advogados.

6. O Instituto Pro Bono deu continuidade à seguinte parceria no ano de 2010:
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 a parceria com o Instituto
Pro Bono desenvolve-se em um dos projetos desenvolvidos na área de Justiça, cuja atuação é
majoritariamente no âmbito nacional.
Mais informações podem ser obtidas no site: www.conectas.org
7. Financiamentos
.
O desenvolvimento das atividades e a manutenção da estrutura do Instituto Pro Bono são
assegurados graças a financiamentos que são recebidos e repassados pela Conectas. O Instituto
Pro Bono muitas vezes é parte integrante das propostas encaminhadas para doadores.
Além disso, com o lançamento do programa Amicus Pro Bono2 de contribuições mensais, passamos
a contar com o apoio financeiro de alguns escritórios e advogados.

Os alunos da EDESP só podem estagiar a partir do 4º ano de graduação, uma vez que seus 3 primeiros anos são em período
integral.
1
2

AMICUS PESSOAS JURÍDICAS:
PLATINUM
Contribuições mensais superiores a R$5.000,00
AURUM
Contribuições mensais entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00
ARGENTUM
Contribuições mensais entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00
AMICUS PESSOAS FÍSICAS:
PLATINUM
Contribuições mensais superiores a R$100,00
AURUM
Contribuições mensais entre R$ R$ 75,00 e R$ 100,00
ARGENTUM
Contribuições mensais entre R$ 50,00 e R$ 75,00
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Não podemos também deixar de agradecer o apoio dos seguintes escritórios, advogados e
instituições:
 Pinheiro Neto Advogados – Amicus Platinum desde junho de 2010


Contribuições mensais no valor de R$ 5.000,00

 Estater Gestão de Negócios – Amicus Aurum desde outubro de 2010


Contribuições mensais no valor de R$ 3.500,00.

 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados – Amicus Argentum desde
dezembro de 2010


Contribuições mensais no valor de R$ 1.000,00

 Contribuições de inscritos no Amicus Pro Bono como pessoas físicas
 2 Amicus, um Platinum e outro Argentum, cujas contribuições mensais somam
R$250,00
 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

12
Instituto Pro Bono
Rua Barão de Itapetininga, 93 – 5° andar • 01042-908 • São Paulo – SP
Tel/Fax (55 11) 3884-7440 • www.institutoprobono.org.br

