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É com grande satisfação que apresenta-

mos o relatório das atividades 2020 do 

Instituto Mattos Filho (IMF). Como será ob-

servado, nossa atuação em prol do Direito 

e do acesso à Justiça repercutiu, com uma 

comunicação mais estratégica, em todo 

território nacional, consolidando o IMF 

como um importante player da socieda-

de civil. Internamente, passamos a envol-

ver mais sócios e sócias e contamos com 

a participação de inúmeros advogados e 

advogadas em nossos programas. 

Foi, de fato, um ano de consolidação dos 

programas do Instituto Mattos Filho em 

três dos seus quatro pilares de atuação: 

programa de bolsas e mentoria com o ob-

jetivo de diversificar o perfil do profissional 

do Direito; reconhecimento e premiação de 

quatro iniciativas de promoção do aces-

so à Justiça no território nacional por meio 

da segunda edição do Desafio de Acesso 

à Justiça, em parceria com a consultoria  

ponteAponte; e, ainda, a finalização do pro-

jeto Artigo Quinto e o planejamento do pro-

jeto Equidade, com o portal de educação 

política Politize!, que utilizam novas meto-

dologias para difundir o conhecimento jurí-

dico para a sociedade brasileira.

Além de consolidar nossos programas, 

demos início em 2020 às ações do quar-

to pilar, qual seja, o apoio para iniciativas 

da sociedade civil direcionadas à promo-

ção da diversidade e da cidadania. Foram 

MENSAGEM DA DIREÇÃO 

apoiados três novos projetos: a publicação 

de uma pesquisa da Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas – SP sobre a im-

portância da participação das mulheres na 

política do país para a manutenção e real 

efetivação da democracia; a publicação de 

um material da consultoria CLOO que com-

pila achados científicos da Economia com-

portamental aplicada à diversidade e inclu-

são; e a criação de conteúdo de qualidade 

sobre cidadania e acesso à Justiça para o 

Politize! que o ofertará para estudantes de 

ensino médio de escolas públicas de diver-

sos estados da federação.

Orgulhosos de nossos resultados em um 

ano atípico, seguimos motivados a cum-

prir nosso propósito de promover o Di-

reito e fortalecer o acesso à Justiça para 

impulsionar uma sociedade livre, diversa e 

democrática. Aos nossos associados, que 

viabilizam e têm colaborado com este tra-

balho, o nosso muito obrigado. Sem vocês, 

não seria possível tamanho impacto social 

positivo. Esperamos, pois, que ao ler este 

relatório vocês se animem a continuarem 

conosco nesta jornada, que só começou. 

Celebremos juntos as vitórias deste ano e 

seguimos juntos rumo a 2021!

Abraços,

Flavia Regina de Souza Oliveira

Paula Vieira de Oliveira

Roberto Quiroga Mosquera
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R$160 mil 

distribuídos na premiação do  
2o Desafio de Acesso à Justiça

15% a mais do 
que o previsto

4 organizações 
premiadas

1 BOLSA  
DE ESTUDO,

2 projetos  
de difusão de conhecimento jurídico

novas 
publicações

100% coordenadas 
por mulheres

60%  
região Sudeste

20% 
região Norte

20%  
região Nordeste

de blogposts, 
podcasts  
e vídeos

de um projeto inscrito no  
2o Desafio de Acesso à Justiça,

que passa a ser  
nosso parceiro em  
Santa Cruz do Sul (RS)

no portal Artigo Quinto, em 
parceria com o Politize! 

50

2020 EM NÚMEROS
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2020 EM NÚMEROS

29 
bolsistas

realizados durante  
a pandemia de covid-19,  
com a participação de:

4 WEBINARS 
SOBRE O ARTIGO 
QUINTO DA 
CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

+120 pessoas 
de audiência

15 advogados/as 

5 sócios/as 

1 NOVO 
PROJETO EM 
PLANEJAMENTO
Equidade,  
com lançamento previsto  
para janeiro de 2021 •  40 alunos de Direito 

mentorados por 
sócios/as do escritório 

• 7 universidades e 
•  2 projetos sociais 

contemplados em SP e RJ

•  17 novos/as bolsistas 
em SP em RJ

•  16 bolsas de 
graduação em Direito

•  1 bolsa de doutorado
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PILARES DE ATUAÇÃO  
E ATIVIDADES

2º Desafio de Acesso à Justiça

Após o sucesso da primeira edição 

da iniciativa em 2019, o Instituto 

realizou novamente o Desafio de 

Acesso à Justiça, que tem o objetivo 

de reconhecer e premiar projetos 

que atuam com a temática no Brasil 

e estimular a conexão entre pessoas 

e organizações que buscam a real 

efetivação dos direitos dos grupos 

de maior vulnerabilidade e risco 

no contexto social brasileiro. A 

organização do Desafio contou com 

o apoio da consultoria ponteAponte 

para elaboração do regulamento, 

divulgação e análise das inscrições.

Diferentemente do 1º Desafio, 

lançado em março de 2019, a 

edição de 2020 teve início no fim do 

primeiro semestre com a abertura 

de inscrições para organizações 

da sociedade civil, pessoas físicas, 

coletivos de pessoas, movimentos 

sociais, alianças intersetoriais, redes, 

grupos acadêmicos e instituições de 

ensino. Essa mudança estratégica 

1. PROMOVER O ACESSO À JUSTIÇA

ASSISTA AOS DEPOIMENTOS 
DOS VENCEDORES DO  
1º DESAFIO DE ACESSO À 
JUSTIÇA, REALIZADO EM 2019

de lançamento ocorreu em razão da 

pandemia de covid-19, que fez com  

que fosse necessário um tempo para 

os candidatos e o próprio Instituto se 

adaptarem à nova realidade da quarentena 

(iniciada em março), do distanciamento 

social e do trabalho remoto.

https://youtu.be/W8FPyHQ0NJU
https://youtu.be/clFhgLe3XHA
https://youtu.be/43xvUmXjA1U
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Ademais, por conta do nosso 

relacionamento próximo com outras 

organizações da sociedade civil 

e projetos sociais, sabíamos que, 

além dessa difícil adaptação para 

o universo digital, os beneficiados 

pelos projetos que teriam interesse 

em concorrer no 2º Desafio 

possivelmente teriam sua situação de 

vulnerabilidade acentuada e que seus 

direitos fundamentais ficariam ainda 

mais distantes de serem realmente 

efetivados. Pensando no trabalho 

árduo de se promover o acesso à 

Justiça nas condições impostas pela 

pandemia, a equipe responsável pelo 

Desafio decidiu incluir um critério 

referente a essa questão na avaliação 

dos projetos recebidos. 

A divulgação do edital foi feita 

por meio de posts no Facebook, 

LinkedIn e Instagram do Instituto e 

principalmente de disparos via e-mail 

realizadas pela ponteAponte. Além 

disso, o projeto contou com alguns 

parceiros de divulgação: a Conectas 

Direitos Humanos, o Fundo Brasil 

de Direitos Humanos, o Grupo de 

Institutos Fundações e Empresas 

(GIFE), o Instituto Pro Bono e a Rede 

de Filantropia para Justiça Social.

Ao fim da primeira fase, tivemos 

124 iniciativas inscritas (sendo 106 

elegíveis), advindas de quase todos 

os Estados do Brasil. Avaliou-se que, 

dado ao contexto da pandemia, o 

número de participantes se manteve 

expressivo e sólido, se comparado 

ao 1º Desafio, o que denota a 

consolidação do Instituto nessa 

temática. No mais, ressaltamos o 

número de inscrições da região  

Norte do país, que foi a segunda  

a enviar mais projetos para esta 

edição do Desafio. 
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Outra novidade dessa edição foi a 

inclusão de associados do Instituto 

(sócios do escritório Mattos Filho) 

na primeira fase de avaliação de 

projetos. Tivemos a participação 

efetiva de 10 sócios que foram 

treinados pela ponteAponte sobre 

como utilizar a metodologia de análise 

dos candidatos inscritos. Além da 

avaliação dos sócios, tivemos mais 

dois avaliadores da ponteAponte para 

cada iniciativa, o que resultou em 

uma tripla checagem das submissões.  

A partir da média das três notas, 

chegamos em 20 iniciativas aprovadas 

para a segunda fase, seguindo os 

critérios do regulamento.

Além do prazer de contribuir, essa 

oportunidade me proporcionou uma  

grande lição de generosidade e cidadania 

por meio daqueles que idealizaram os 

projetos em busca de uma sociedade mais 

diversa e justa. A avaliação foi difícil porque 

são inúmeros os critérios de seleção, e a 

minha vontade era de que todos os projetos 

fossem contemplados, já que todos eles 

têm potencial de causar impacto social 

positivo. Mas tenho certeza de que o IMF 

promoverá muitas outras iniciativas como 

essa, que nos dá muito orgulho, colaborando 

cada vez mais para garantir o acesso à 

Justiça e fortalecer a democracia.”

André Luiz Freire Camila Leal Calais Lauro Celidonio 
Gomes dos Reis Neto

Manoela de Barros Pimentel 
Penteado de Almeida

Bruno Mastriani 
Simões Tuca

Daniel Calhman 
de Miranda

Lisa Worcman Paulo Marcos 
Rodrigues Brancher

Thomaz Del Castillo 
Barroso Kastrup

Foi um privilégio 
participar pela 
primeira vez 
dessa belíssima 
iniciativa do IMF. 

Mariana Spoto Cobra
OS SÓCIOS QUE PARTICIPARAM  
DA ANÁLISE DE CANDIDATOS
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Todas as iniciativas finalistas 

enviaram seus documentos no prazo 

e, diferentemente do 1º Desafio, não 

tivemos desistências nessa etapa 

do projeto. 

Por fim, como terceira fase, realizamos 

o Júri, composto por 11 especialistas 

referência no campo do Direito,  

da cidadania, da promoção  

da democracia e dos direitos 

humanos, e, evidentemente,  

do acesso à Justiça.

Bianca Waks, advogada e coordenadora da 
prática 100% Pro Bono do Mattos Filho

Foi muito difícil escolher entre os excelentes 

projetos que nos foram apresentados!  

Isso mostra que mesmo em um cenário de 

crise sanitária, social e política, a sociedade 

civil brasileira segue engajada e mobilizada 

na defesa da cidadania.”

O Desafio de Acesso 
à Justiça do IMF traz 
uma alternativa, ainda 
escassa no Brasil, de apoio 
financeiro a organizações 
da sociedade civil que estão 
na linha de frente da defesa 
dos direitos humanos.

  Allyne Andrade e Silva 
Superintendente do Fundo Brasil 
de Direitos Humanos

  Carolina Ricardo  
Diretora executiva do  
Instituto Sou da Paz

  Fabio Ozi  
Socio de Contencioso e 
Arbitragem do Mattos Filho

  Florisvaldo Antonio 
Fiorentino Júnior  
Defensor público-geral  
do Estado de São Paulo

  Marcos Fuchs  
Diretor executivo do Instituto  
Pro Bono

  Marina Dias  
Diretora executiva  
do Instituto de Defesa do  
Direito de Defesa (IDDD)

  Rodnei Jericó da Silva 
Advogado especializado em 
questões raciais, Conselheiro 
Seccional da OAB SP e  
Vice-Presidente da Comissão de 
Direito Desportivo da OAB SP

  Thiago Amparo  
Professor da Escola  
de Direito de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas

  Inês Lafer  
Diretora do Instituto  
Betty e Jacob Lafer

  Luciana Cunha  
Professora da Escola de Direito 
de São Paulo da Fundação  
Getulio Vargas

O JÚRI DO 2º DESAFIO
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O evento de divulgação dos 

vencedores do 2º Desafio de Acesso 

à Justiça foi realizado de maneira 

virtual no dia 10 de dezembro 

de 2020, com a presença das 

coordenadoras dos projetos – as 

quais apresentaram suas iniciativas. 

Importante ressaltar que, assim como 

no ano anterior, o 2º Desafio teve um 

aumento no valor de sua premiação. 

Tinha-se R$ 140 mil disponíveis  

para apoiar os vencedores.  

Contudo, acabamos por distribuir  

um total de R$ 160 mil  

(15% a mais do que o previsto).

COORDENAÇÃO: Laboratório de Estudos 
sobre Trabalho, Cárcere e Direitos 
Humanos – UFMG (MG)

A proposta se estrutura em três frentes: 
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL e jurídico 
a presos, egressos, amigos e familiares; 
a PLATAFORMA DESENCARCERA, 
que é um espaço de denúncias de 
violação de direitos; e o CURSO DE 
DESENCARCERADORES POPULARES.

COORDENAÇÃO: Fast Food  
da Política (SP)

A proposta é desenvolver, com 
especialistas da área e participação 
de crianças e adolescentes, um JOGO 
PARA COLOCAR EM DISCUSSÃO OS 
AVANÇOS E OS DESAFIOS DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
no âmbito dos 30 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

PROJETO: 
CULTURA, TRABALHO E 
HISTÓRIAS - ESPAÇO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO 
PRESO, EGRESSO E FAMILIARES

PROJETO: 
DIREITOS & VIOLAÇÕES
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COORDENAÇÃO: Repórter Brasil (AM)

O objetivo da proposta é GARANTIR 
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL 
E JURÍDICO AOS TRABALHADORES 
RESGATADOS DE TRABALHO 
ESCRAVO EM MANAUS como 
ponto de partida para o acesso e a 
efetivação de seus direitos violados. 
Para tal, a iniciativa visa à formação 
dos profissionais da assistência social 
de Manaus sobre os temas do trabalho 
escravo, migração e tráfico de pessoas.

PROJETO: 
ESCRAVO, NEM PENSAR!
EM MANAUS: ACESSO À 
JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL A TRABALHADORES 
ESCRAVIZADOS

COORDENAÇÃO: Trupe de Mulheres 
Esperança Garcia (PI)

Esse projeto itinerante consiste 
em promover o acesso à Justiça ao 
apresentar em espaços públicos 
uma PEÇA TEATRAL QUE ABORDA 
EM SUAS TEMÁTICAS DISCUSSÕES 
SOBRE DIREITO, QUESTÕES DE 
GÊNERO, RAÇA, CLASSE E O 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES EM MUNICÍPIOS 
DO PIAUÍ. O projeto é realizado em 
parceria com a Comissão de Apoio 
à Vítima de Violência e Comissão da 
Verdade da Escravidão da OAB.

PROJETO: 
EM TEMPOS DE VIOLÊNCIA 
NOSSA ESPERANÇA GARCIA

Por meio das inscrições do 2º Desafio de Acesso à Justiça, tomamos ciência do programa de bolsas 
de estudos da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC-RS). Observando sua relevância para a região 
Sul e também atrelando o projeto ao nosso pilar de concessão de bolsas – que busca diversificar o 
perfil do profissional do Direito (veja a sessão 2 deste relatório) - , o IMF decidiu favorecer um aluno 
mestrando da universidade com uma bolsa no valor de R$ 36 mil – referente ao pagamento de todo 
o mestrado na UNISC. O estudo realizado no curso se referirá à temática “A crise da jurisdição e a 
cultura da paz: a mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar dos conflitos”.

EXTRA! PROJETO RECONHECIDO NO RIO GRANDE DO SUL
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Desde sua fundação, o Instituto 

tem um programa de concessão 

de bolsas de estudos que busca, 

em sua essência, promover uma 

diversificação do profissional 

do mercado jurídico. Nesse 

cenário, procuramos impulsionar 

a carreira de estudantes que 

tenham interesse em atuar com as 

temáticas de cidadania, acesso à 

Justiça e direitos humanos.

Dentre outros objetivos desse 

programa, pretendemos diminuir 

a desigualdade no acesso à 

educação superior de qualidade, 

especialmente em um campo 

ainda considerado elitizado 

como o Direito. Neste sentido, o 

nosso foco é beneficiar alunos 

economicamente desfavorecidos, 

com excelente desempenho e alto 

potencial acadêmico.

2. CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS 
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MODELOS DE PARCERIAS 

Promovemos dois modelos de 

concessão de bolsas de estudos: 

o primeiro, em que as bolsas são 

ofertadas por meio de parcerias  

com outras instituições de ensino  

e projetos sociais; e, outro,  

em que a bolsa é paga diretamente  

ao estudante de Direito (graduação, 

mestrado ou doutorado).

Entre as parcerias com  

instituições, temos:

•   15 bolsas oferecidas em parceria 

com o Instituto Semear. Juntos, 

apoiamos alunos do curso de Direito 

com uma bolsa-auxílio mensal;

•   2 bolsas com a Associação 

Endowment Direito Getulio Vargas, 

que beneficia estudantes em 

situação de vulnerabilidade social e/

ou econômica, com grande potencial 

de aprendizagem, na realização de 

intercâmbio estudantil e com um 

auxílio psicológico;

•    5 bolsas oferecidas a alunos da 

Sociedade Brasileira de Direito 

Público (SBDP) – cursando  

Direito em universidades de  

São Paulo e Campinas;

•   1 bolsa de estudo concedida 

em parceria com o Instituto 

Sol. O apoio contempla uma 

bolsa-mensalidade para aluna 

da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo.
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Entre as bolsas pagas diretamente 

aos estudantes, há igualmente dois 

modelos: a bolsa-mensalidade, em 

que o Instituto arca com o valor total 

da mensalidade do curso de Direito 

na universidade; e a bolsa-auxílio, em 

que contribuímos com o custo de  

vida do aluno por meio de um 

montante pré-fixado, que o ajuda  

a permanecer estudando.

Além da bolsa de estudo, o 

estudante de Direito apoiado pelo 

Instituto tem acesso à biblioteca 

do Mattos Filho, em que pode não 

só buscar referências bibliográficas 

como também assistir a alguns 

treinamentos específicos disponíveis 

na Academia corporativa do escritório.

BOLSAS DE ESTUDO IMF
29 BOLSISTAS

PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES  
DE ENSINO E PROJETOS SOCIAIS

23 ALUNOS

ASSOCIAÇÃO 
ENDOWMENT DIREITO 

GETULIO VARGAS  
2 ALUNOS

INSTITUTO SEMEAR 
15 ALUNOS

INSTITUTO SOL 
1 ALUNA

SBDP 
5 ALUNOS

BOLSA-MENSALIDADE
2 ALUNOS

BOLSA-AUXÍLIO
4 ALUNOS

BOLSAS INDIVIDUAIS 
(ESTUDANTES DE DIREITO)

6 ALUNOS

Neste modelo, temos atualmente 8 

bolsistas beneficiados: 

•   3 alunos do curso de Direito da  

PUC-RJ, com bolsa-auxílio;

•   2 alunos do curso de Direito do  

Mackenzie-SP, com bolsa-

mensalidade;

•   1 aluna do doutorado em Direito 

da PUC-RJ, com bolsa-auxílio.
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Importante mencionar  

que os bolsistas apoiados 

em 2019 permanecem  

no programa de mentoria. 

Por isso, temos ao todo  

40 duplas de alunos/as  

e sócios/as.

PROGRAMA DE MENTORIA

Buscando desenvolver também as 

competências comportamentais 

desses alunos, as bolsas de estudos 

são acompanhadas de um programa 

de mentoria, tendo associados do 

Instituto, advogados seniores do 

escritório e outros parceiros como 

mentores. Abaixo, encontra-se a lista 

completa daqueles que participaram 

do programa em 2020.

Isla Andrade, bolsista do Instituto Mattos Filho 
via Instituto Semear e mentorada de Renata 
Correia Cubas

A ‘Re’ me mostrou que sou muito mais 

potente do que imagino; que, na verdade,  

a realização dos meus objetivos de 

carreira depende mais de mim e da 

minha coragem do que dos meus medos. 

Inclusive, ano passado, só prestei o 

processo seletivo do Mattos Filho graças à 

força e o suporte que ela me deu. Antes, eu 

imaginava que era um mundo muito maior, 

que não me cabia. Hoje, sou jovem talento 

[estagiária] da prática de Direito Penal 

Empresarial do escritório. Depois de quase 

um ano desse primeiro passo, sou muito 

feliz e realizada pelo trabalho que venho 

desenvolvendo, pelas amizades que fiz e 

pelos outros suportes que ganhei. 

Em 2019, fui mentorada 
da Renata Correia Cubas 
pelo IMF. Ter tido essa 
experiência com ela foi 
uma das coisas mais 
importantes do meu ano 
porque, com minha idade, 
é quase inimaginável ter 
alguém com a dedicação e 
a competência disponível 
para me dar suporte e 
pensar junto o futuro da 
minha carreira.
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ENCONTROS E PARTICIPAÇÃO  

EM OUTROS PROJETOS

Convidamos nossos bolsistas para 

participarem de eventos virtuais 

que têm o objetivo de oferecer uma 

formação sobre temas relevantes 

para a vida dos estudantes de Direito 

e promover uma aproximação entre os 

alunos, de modo a construir uma rede 

de apoio e de conexão.

Vale dizer que, na perspectiva de 

promover um trabalho cada vez mais 

integrado no âmbito do ecossistema 

social do Mattos Filho em 2020, 

convidamos os bolsistas do nosso 

programa de bolsas para participar de 

eventos sobre Diversidade e Inclusão 

e Direitos Humanos, organizados 

pelo escritório, e dos webinars do 

projeto Artigo Quinto, realizados pelo 

Politize! e IMF (veja a sessão 3 deste 

relatório). Ainda alguns bolsistas 

participaram das gravações  

dos vídeos do projeto Artigo Quinto.

Bruno Silva, bolsista do Instituto Mattos Filho  
do curso de Direito da FGV-SP e mentorado  
de Paulo Marcos Rodrigues Brancher

Além disso, o programa de mentoria é 

absolutamente incrível. Nele, eu posso 

falar desde questões mais pessoais, 

relacionadas ao meu desempenho no 

mundo do Direito, que eu só conheci 

agora na graduação, até questões mais 

específicas sobre a profissão. A partir disso, 

eu consigo direcionar os meus estudos para 

a carreira que pretendo traçar.

O programa de bolsas 
do IMF faz com que 
eu consiga me dedicar 
integralmente aos 
meus estudos e que 
eu possa participar de 
uma série de atividades 
extracurriculares. 
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ARTIGO QUINTO

Produzido em parceria com o 

Politize!, organização da sociedade 

civil que busca formar uma nova 

geração de cidadãos conscientes e 

comprometidos com a democracia, 

o projeto Artigo Quinto tem como 

objetivo difundir, de maneira simples 

e objetiva, conhecimento sobre 

os direitos e os deveres básicos 

garantidos no artigo  

5° da Constituição Federal. 

O conteúdo é elaborado por 

profissionais do escritório Mattos 

Filho. Em seguida, os textos por 

eles redigidos são enviados para 

o Politize!, que os traduz para uma 

linguagem mais acessível ao público 

leigo. O material é transformado 

em blogposts, podcasts e vídeos – 

estes últimos protagonizados pelos 

profissionais que os redigiram. 

Ao todo, contamos com a 

participação ativa de 70 

profissionais do escritório, bem 

como de seis bolsistas do Instituto 

(veja a sessão 2 deste relatório)  

na gravação de vídeos. 

Na faculdade, somos ensinados sobre 

direitos e obrigações cívicas e, às vezes, não 

nos damos conta de que somos uma minoria 

com acesso a essas informações.  

Uma das nossas missões como 

operadores do Direito é garantir que 

nosso conhecimento não fique aprisionado 

no mundo jurídico. Essa é uma forma de 

contribuir com a democracia e com a evolução 

da sociedade. No dia a dia, esquecemos 

que o Direito, antes de ser uma porta para 

o mercado de trabalho, é o fundamento de 

um Estado Democrático e, por isso, deve 

ser acessível a todos. O Artigo Quinto nos 

lembra disso e nós dá a oportunidade de 

ressignificarmos nosso papel. 

A participação 
no Artigo Quinto 
é para mim a 
consolidação  
de ideais que me 
fizeram escolher  
o curso de Direito. 

Jaqueline Simas Claveland de Oliveira, 
advogada de PI/TI do Mattos Filho

3. DIFUNDIR O CONHECIMENTO JURÍDICO
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RESULTADOS

Em dezembro de 2020, o projeto 

chega ao fim com a publicação do 

caput, de todos os 78 incisos e dos 

quatro parágrafos do artigo  

5º da Constituição. Ao todo, foram 

mais de 1,8 milhão de acessos  

à página do projeto.*

Nosso público, ao longo desses dois 

anos de projeto, se consolidou como 

sendo composto por 60% de mulheres, 

na faixa de idade entre 18 e 25 anos 

– em sua maioria, provenientes dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Bahia.

*Número contabilizado até 30 de novembro de 2020

O Artigo Quinto é inovador e faz frente à 

inaceitável realidade de que a linguagem 

jurídica é uma enorme barreira para grande 

parte da população que, por desconhecer 

os próprios direitos, é privada de cobrá-los 

e exercê-los, tornando-se vulnerável. Vejo o 

projeto como uma ferramenta de superação 

dessa realidade através do conhecimento, 

que permite exercer com plenitude a 

cidadania, sobretudo por meio do acesso à 

Justiça. Assim, participar do Artigo Quinto 

se mostrou uma oportunidade incrível de 

reconhecer privilégios e de contribuir para a 

superação de vulnerabilidades.

Atuar nesse 
projeto tão 
nobre, que 
democratiza o 
acesso a direitos 
fundamentais, foi uma 
grande responsabilidade  
e um prazer.

Renata Rodrigues Amorim, advogada de Direito 
Penal Empresarial do Mattos Filho



18

•   Dos blogposts, tivemos 1,8 milhão  

de acessos – ressaltamos  

que a publicação sobre o inciso I, 

sobre igualdade de gênero,  

é a página mais acessada de  

todo o portal do Politize!

•   Nos vídeos, conquistamos mais  

de 101 mil visualizações  

do conteúdo publicado no portal  

e no seu canal do Youtube;

•   Nossos podcasts foram  

reproduzidos 227 mil vezes  

pela audiência do projeto.

https://www.politize.com.br/artigo-5/igualdade-de-genero/
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WEBINARS

Em 2020, durante a pandemia de 

covid-19 e como extensão do projeto 

Artigo Quinto, o Instituto promoveu 

uma série de webinars para esclarecer 

à sociedade os direitos fundamentais 

previstos no artigo 5º da nossa 

Constituição Federal. 

Foram quatro encontros, mediados por 

diretores e associados do Instituto, 

que contaram com a presença de 

advogados autores do conteúdo do 

projeto. Levando em consideração 

toda a série, alcançamos um público 

de mais de 120 pessoas.

PARA ASSISTIR AOS WEBINARS, CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO.

Participar do 
Artigo Quinto é 
poder contribuir 
com a missão 
do IMF em 
promover o acesso à 
Justiça e propagar o 
conhecimento jurídico de 
forma inovadora,
com uma linguagem clara, acessível e 

direcionada àqueles que querem conhecer 

os seus direitos e garantias fundamentais 

previstos no art. 5º da Constituição Federal. 

Saber quais são os direitos e deveres individuais 

e coletivos elencados na Constituição Federal 

também é uma forma de assegurar a inclusão, 

diversidade e o pleno exercício da cidadania.

Ernesto Lino de Oliveira, advogado  
de Tributário do Mattos Filho

https://youtu.be/8DUdIGiPELU
https://youtu.be/w0tXggw2xZQ
https://youtu.be/nU4gdZz4nTo
https://youtu.be/2rK6vBQtmCk
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EQUIDADE

Ainda em 2020, e tendo em vista 

o encerramento do Artigo Quinto 

em dezembro, o Instituto iniciou o 

planejamento do projeto Equidade 

junto ao Politize!. Sua proposta é 

apresentar a temática de direitos 

humanos em uma perspectiva 

nacional e internacional, trazendo sua 

evolução histórica, seu estado atual 

e os desafios ainda encontrados para 

a sua efetivação – claro que, tudo 

isso, em uma linguagem acessível ao 

público geral. 

A previsão de lançamento é janeiro 

de 2021 e, com isso em mente, 

já temos textos produzidos por 

advogados do Mattos Filho sobre 

os dois primeiros temas: sistemas 

internacionais de proteção aos 

direitos humanos e direitos das 

mulheres. Tal produção será também 

transformada em vídeo e podcast. 
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“MULHERES NA POLÍTICA”, COM 

ESCOLA DE DIREITO DA FUNDAÇÃO 

GETULIO VARGAS DE SÃO PAULO 
(FGV DIREITO SP)

Tendo em vista que 2020 foi um ano 

eleitoral e sabendo da notória baixa 

representatividade de mulheres no 

Poder Legislativo brasileiro, o Instituto 

apoiou a produção e a divulgação 

da pesquisa “Mulheres na Política”, 

realizada pela Escola de Direito da 

Fundação Getulio Vargas – SP. 

A parceria com a FGV Direito – SP em 

2020 representou, para o Instituto, a 

possibilidade de promover a discussão 

acerca de um país mais democrático 

e representativo, uma vez que a 

publicação trata da temática de 

equidade de gênero na política. 

ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

APLICADA À DIVERSIDADE  

E INCLUSÃO, COM CLOO

Em 2020, o Instituto colaborou com a 

Cloo, empresa formada por cientistas 

da Economia Comportamental, para 

a produção de uma publicação sobre 

os achados científicos da economia 

comportamental aplicada à diversidade 

e inclusão. O objetivo do material é 

estimular organizações a promoverem 

a aplicação de tais achados em suas 

políticas organizacionais, ampliando 

sua atração, desenvolvimento e 

retenção de talentos diversos. 

Importante sinalizar  

que o material está em 

revisão final e que tem 

previsão de lançamento, 

em português e inglês, no 

primeiro semestre de 2021. 

4. APOIAR INICIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL RELACIONADAS  
À DIVERSIDADE E À CIDADANIA
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ESCOLA DE CIDADANIA ATIVA,  

COM POLITIZE!

Ampliamos nossa parceria com 

o Politize! e entramos, como 

patrocinadores e colaboradores 

de conteúdo, no projeto Escola de 

Cidadania Ativa. Seu objetivo é levar 

conhecimento sobre cidadania, 

democracia e liderança para alunos 

do Ensino Médio de escolas públicas 

brasileiras. 

Nessa iniciativa, criamos juntos um 

material pedagógico, de formação 

para professores para aulas de 

Educação à Distância, e de formação 

de estudantes, a fim de melhorar 

a qualidade da educação pública 

ofertada no nosso país.

Para saber mais sobre o projeto,  

clique aqui.  

https://www.politize.com.br/escolas/
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Bolsas de Estudo

Impostos e tarifas

Desafio de Acesso à Justiça

Novos projetos

Artigo Quinto e Equidade

Assessoria de Comunicação  
e Contabilidade

32%

16%

16%

6% 1%

29%

Os dados abaixo resumem as despesas do Instituto em 2020

FINANCEIRO
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SOBRE NÓS

O Instituto Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga é uma iniciativa dos sócios do 

escritório Mattos Filho, que tem como missão promover o Direito e fortalecer o acesso 

à Justiça para uma sociedade livre, diversa e democrática. Estão entre os pilares de 

atuação promover o acesso à Justiça, conceder bolsas de estudos, difundir o conheci-

mento jurídico por meio de novas metodologias, e apoiar iniciativas da sociedade civil 

direcionadas à diversidade e à cidadania.

O Instituto é uma importante iniciativa que amplia a contribuição dos sócios do Mat-

tos Filho com a sociedade, que devolvem a ela parte dos benefícios que conquista-

ram. Compõem o que chamamos de “ecossistema social” do Mattos Filho, sendo um 

dos seus três pilares.

Nossa governança é composta por um Conselho deliberativo do qual faz parte os as-

sociados Ary Oswaldo Mattos Filho, Glaucia Lauletta Frascino, Giovani Loss, Marina 

Anselmo Schneider, Marina Procknor, Otávio Uchôa da Veiga Filho, Pedro Luciano Mar-

rey Jr. e Renata Correia Cubas. Já nossa Diretoria é formada pelos associados Flavia 

Regina de Souza Oliveira, Paula Vieira de Oliveira e Roberto Quiroga Mosquera. Por fim, 

o time responsável pela execução dos projetos é liderado pela gerente de Cidadania 

Corporativa do escritório, Laura Davis Mattar, e composto por Ana Clara Agostinetti, 

Jéssica Coriolano e Mariana Amabile. 



institutomattosfilho.org

institutomattosfilho.org
https://www.facebook.com/InstitutoMattosFilho/
https://www.linkedin.com/company/instituto-mattos-filho-veiga-filho-marrey-jr-e-quiroga/

