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I. INTRODUÇÃO

Fundado em fevereiro de 2018, o Instituto 

Mattos Filho tem quatro pilares de atua-

ção, quais sejam: fomentar a advocacia 

pro bono para ampliar o acesso à Justiça, 

conceder bolsas de estudos de modo a 

diversifi car o perfi l do profi ssional do Direi-

to, desenvolver novas metodologias para 

difundir o conhecimento jurídico e apoiar 

iniciativas da sociedade civil que promovam 

a diversidade e a cidadania.

Em 2018, o Instituto Mattos Filho fez seu 

planejamento estratégico e começou a 

efetivamente operar em 2019. Nestes dois 

anos, o Instituto: (i) organizou o 1º Desafi o 

de Acesso à Justiça, com três instituições 

vencedoras e R$ 140 mil distribuídos em 

prêmios; (ii) concedeu 18 bolsas de estudos 

em seis universidades de São Paulo e Rio 

de Janeiros e ofereceu mentoria a 24 estu-

dantes de Direito; e (iii) deu início ao projeto 

Artigo Quinto, em parceria com a organiza-

ção da sociedade civil Politize! para difundir 

o conhecimento jurídico. Cada uma das 

iniciativas está alinhada a um dos pilares do 

Instituto, buscando contribuir para o alcance 

de sua missão, qual seja, “promover o Direi-

to e fortalecer o acesso à Justiça para uma 

sociedade livre, diversa e democrática”.

II. PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

O Planejamento Estratégico do Instituto 

Mattos Filho foi elaborado com o apoio da 

consultoria Move Social e, em processo co-

laborativo com a diretoria e os conselheiros, 

estabeleceu a missão, os pilares de atua-

ção, os públicos-alvo e as estratégias da 

organização. O planejamento estratégico 

também contemplou uma análise de ben-

chmark de modelos de bolsas de estudos 

e de premiações com impacto social 

a fi m de embasar os projetos do Instituto 

Mattos Filho.

III. PILARES DE ATUAÇÃO

Fomentar a advocacia 
pro bono para ampliar 
o acesso à Justiça

Desafi o de Acesso à Justiça

O 1º Desafi o de Acesso à Justiça teve início 

em 26 de março de 2019, com a abertura 

das inscrições, e foi concluído em 10 de 

setembro de 2019, com o anúncio de três 

vencedores, escolhidos após três etapas de 

seleção, que juntos receberam R$ 140 mil 

reais. A organização do Desafi o contou com 

o apoio da consultoria ponteAponte, sobre-

tudo para elaboração do edital, divulgação 

e análise das inscrições.
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A divulgação do edital foi feita por meio de 

posts no Facebook, LinkedIn e Instagram do 

Instituto Mattos Filho e ondas de disparos 

via WhatsApp e e-mail realizadas pela pon-

teAponte. O Instituto contou com alguns 

parceiros de divulgação que replicaram 

publicações, como a Conectas Direitos Hu-

manos, o Fundo Brasil de Direitos Humanos 

e o GIFE - Grupo de Institutos Fundações e 

Empresas, que publicou uma entrevista com 

a diretora Flavia Regina de Souza Oliveira.

Em sua primeira fase, o Desafio teve 133 

inscrições válidas, advindas de 20 estados 

brasileiros. Dezoito iniciativas foram con-

vidadas para a segunda etapa, sendo que 

dessas, dezessete enviaram formulários. 

Esse grupo foi reduzido para nove finalis-

tas, seguindo os critérios de capacidade 

de promoção e fortalecimento do acesso à 

Justiça, potencial de impacto e efeito multi-

plicador.  A seleção final dos três vencedo-

res foi realizada pelo júri abaixo, composto 

por nove especialistas, entre eles um sócio 

do escritório, professores, advogados, 

defensores públicos e profissionais do 

terceiro setor.

1º DESAFIO DE
ACESSO À JUSTIÇA
Promover o acesso à Justiça
é fortalecer a democracia

Da esquerda para direita: Glaucia Maria Lauletta Frascino, conselheira do 
Instituto Mattos Filho, Paula Vieira de Oliveira, diretora do Instituto Mattos Filho, 
Eliseu José de Oliveira, representante do Centro de Agricultura Alternativa, Dr. 
Pedro Luciano Marrey Jr., conselheiro do Instituto Mattos Filho,  Flavia Regina 
de Souza Oliveira, diretora do Instituto Mattos Filho, Dr. Otávio Uchoa da Veiga 
Filho, conselheiro do Instituto Mattos Filho,  Edson Diniz, representante da Redes 
da Maré, Dr. Ary Oswaldo Mattos Filho, conselheiro do Instituto Mattos Filho, Julia 
Vidal, representante do Transpasse,  José Eduardo Carneiro Queiroz, conselheiro 
do Instituto Mattos Filho

Da esquerda para direita: Edson Diniz, representante da Redes da 
Maré, Julia Vidal, representante do Transpasse, Eliseu José de Oliveira, 
representante do Centro de Agricultura Alternativa
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Antonio Carlos  

Caruso Ronca  

Professor Titular da PUC (SP)

Allyne Andrade

Advogada e primeira bolsista  

do Instituto Mattos Filho

Carolina Ricardo

Diretora de programas do  

Instituto Sou da Paz

Davi Depiné Filho

Defensor-Público Geral do  

Estado de São Paulo

Fabio Teixeira Ozi

Sócio do Mattos Filho 

Inês Lafer

Diretora do Instituto  

Betty Lafer e Jacob Lafer

Marcos Roberto Fuchs

Diretor-Executivo do  

Instituto Pro Bono

Marina Dias

Diretora-Executiva do IDDD - 

Instituto para Defesa do  

Direito de Defesa

Rodnei Jericó

Advogado e coordenador  

de programas do Geledés -  

Instituto da Mulher Negra

A divulgação dos ganhadores ocorreu em um evento de premiação, o qual contou com a 

apresentação dos cases dos vencedores, quais sejam:

  VENCEDORES   RESUMO PRÊMIO

Maré de Direitos - 

Redes da Maré (RJ)

Atendimento sociojurídico gratuito para acolhimento, 

orientação e encaminhamento de demandas jurídicas 

e sociais e realização de atendimentos sistemáticos 

nos casos de violações de direitos fundamentais no 

contexto da violência armada.

R$ 60.000,00

Reapropriação de 

territórios tradicio-

nais da região do 

Alto Rio Pardo pela 

via da ação popu-

lar - CAA-MM (MG)

Ampliação da utilização de instrumentos políticos/ju-

rídicos, possibilitando a formação de um maior núme-

ro de lideranças comunitárias para exercer o controle 

social e a recuperação das terras da região ao utilizar 

a Ação Popular para este fim.

R$ 50.000,00

TRANSPASSE - 

Clínica de Direi-

tos Humanos da 

UFMG (MG)

Assistência e patrocínio de causas relacionadas à 

população trans e travesti. Promoção de desencarce-

ramento dessas pessoas, auxiliando aquelas(es) que 

cumprem pena e prevenção da criminalização das(os) 

que se encontram em liberdade;

R$ 30.000,00
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Conceder bolsas de estudos

O Instituto Mattos Filho tem dois modelos 

de bolsas de estudos: um em que as bolsas 

são ofertadas por meio de parceria com 

outras instituições da sociedade civil e outro 

em que a bolsa é paga diretamente ao aluno. 

Entre as parcerias com instituições, são 

oferecidas dez bolsas de estudos juntamen-

te com o Instituto Semear, que apoia estu-

dantes do curso de Direito da Universidade 

de São Paulo com uma bolsa-auxílio mensal, 

e uma bolsa através do Instituto Sol, para 

o financiamento da mensalidade de uma 

estudante da Faculdade de Direito da Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie de São 

Paulo. Há ainda uma parceria com a Asso-

ciação Endowment Direito Getúlio Vargas, 

que apoia dois estudantes em situação de 

vulnerabilidade social e/ou econômica com 

grande potencial, na realização de intercâm-

bio estudantil e com auxílio psicológico.

Entre as bolsas pagas diretamente aos  

estudantes, há igualmente dois modelos.  

O primeiro é a bolsa-mensalidade, em que  

o Instituto Mattos Filho arca com o valor  

total da mensalidade da universidade, e o 

segundo é a bolsa-auxílio, que contribui com 

o custo de vida em montante pré-fixado. 

As bolsas de estudos são acompanhadas 

de um programa de mentoria, tendo sócios 

e advogados IV como mentores. Além disso, 

os bolsistas têm acesso à biblioteca do es-

critório, em que podem não só buscar refe-

rências bibliográficas como também assistir 

a alguns treinamentos específicos disponí-

veis na Academia Mattos Filho. Também em 

parceria com o Instituto Semear, o Instituto 

Mattos Filho oferece mentoria para  

estudantes da Universidade de São Paulo 

não contemplados com nossas bolsas 

de estudos.

Como parte do programa de mentoria, já 

foram realizados dois cafés da manhã com 

a presença de palestrantes externos. A ideia 

é oferecer formação aos jovens sobre algum 

tema de relevância para a vida dos estudan-

tes de Direito e promover uma aproximação 

entre eles de modo a criar uma rede de apoio 

aos bolsistas.

O 1º Encontro de Bolsistas ocorreu dia 15 

de junho de 2019, contou com a presença 

de 15 bolsistas e, além do matching entre 

mentores(as) e mentorados(as), teve como 

convidado o Prof. Carlos Ari Sundfeld, que 

ministrou a palestra “A vida acadêmica do 

estudante de Direito” em diálogo com o Dr. 

Ary Oswaldo Mattos Filho. 

Já o 2º Encontro de Bolsistas ocorreu dia 21 

de setembro com nove bolsistas presentes 

e o Prof. Rafael Mafei Rabelo Queiroz como 

palestrante, o qual falou sobre metodologia 

de pesquisa no Direito. 
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Difusão do  
conhecimento jurídico

Artigo Quinto

O projeto Artigo Quinto é conduzido em 

parceria com o Politize!, uma organização 

da sociedade civil sem fins lucrativos. A 

iniciativa tem como objetivo a difusão de 

conhecimento sobre os direitos e deveres 

básicos garantidos no artigo 5° da Consti-

tuição Federal, por meio de textos, vídeos e 

podcasts. O projeto disponibilizará gratuita-

mente conteúdos sobre o caput e cada um 

dos 78 incisos do referido artigo.

O conteúdo inicial é produzido por profis-

sionais do escritório. Em seguida, os textos 

redigidos são enviados para o Politize!, que 

os traduz para uma linguagem acessível ao 

público em geral. Esse novo texto é apro-

vado pelo(a) autor(a) original, profissional 

do escritório, e utilizado como base para a 

redação dos roteiros de vídeos e podcasts, 

que passam novamente pela aprovação 

do(a) autor(a). Os vídeos são protagoni-

zados por profissionais do Mattos Filho, 

geralmente os próprios autores, e também 

por bolsistas do Instituto Mattos Filho. Os 

podcasts, por sua vez, são gravados pela 

equipe do Politize!.

Até o momento, com seis meses de anda-

mento do projeto, já foram divulgados os 

textos, vídeos e podcasts do caput e dos 

primeiros 30 incisos do artigo 5º1. Até o 

final do mês de novembro, os blogposts 

tiveram 312.249 acessos, os podcasts 

contabilizaram 11.957 reproduções e 78.297  

downloads e os vídeos tiveram 17.093 visu-

alizações. O alcance total de visualizações 

somados blogposts, podcasts, vídeos e 

geração de leads por e-mail foi de 420.567.

1º Encontro de bolsistas
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O caput do Art. 5º é o blogpost com maior número de acessos.

2018

2019

IV. FINANCEIRO

Destinação dos recursos 
2018 x 2019

Os gráfi cos abaixo apresentam a destina-

ção percentual dos recursos do Instituto 

Mattos Filho em cada ano: 
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A análise comparativa entre os dois anos 

demonstra que o planejamento estratégico, 

essencial para o início das atividades do 

Instituto Mattos Filho, foi o maior investi-

mento realizado em 2018. Essa despesa 

desaparece no ano seguinte, dando lugar 

aos projetos efetivamente conduzidos. De 

forma similar, também em 2018, houve gas-

tos significativos com o planejamento do 

Desafio de Acesso à Justiça e com o projeto 

Artigo Quinto, que começaram a ser imple-

mentados em 2019.  

Em 2019, as bolsas de estudos são a princi-

pal destinação de verbas do Instituto Mattos 

Filho, seguidas da premiação do Desafio de 

Acesso à Justiça. No entanto, somados os 

gastos com planejamento, evento de pre-

miação e a premiação em si do Desafio, este 

se torna o principal investimento do ano. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em quase dois anos de existência do Insti-

tuto Mattos Filho, seus três públicos estra-

tégicos (organizações da sociedade civil, 

indivíduos em situação de vulnerabilidade 

com alto potencial e estudantes e profis-

sionais do direito) já são atendidos pelos 

projetos que vêm sendo implementados. 

Bons indicativos do alcance e do reconhe-

cimento externo do Instituto são o convite 

para o projeto Artigo Quinto participar da 

1ª. Mostra de Inovação Social do GIFE e o 

número de inscrições recebidas no 1º De-

safio de Acesso à Justiça, bem como a sua 

distribuição geográfica. 

Considerando os excelentes resultados 

obtidos nos dois primeiros anos de ativida-

de do Instituto Mattos Filho, o objetivo em 

2020 será ampliar ainda mais o seu impacto 

social com o aperfeiçoamento e consolida-

ção dos projetos em andamento e a efeti-

vação do quarto pilar de atuação, tal como 

definido em seu planejamento estratégico. 



Relatório de 
Atividades 
2018-2019

Relatório de 
Atividades 
2018-2019





1212

institutomattosfi lho.org


