
O Instituto Mattos Filho, Veiga Filho,  
Marrey Jr e Quiroga é uma iniciativa dos 
sócios do escritório Mattos Filho, que tem 
como missão ampliar o acesso à Justiça e 
ao ensino do Direito. Estão entre os pilares 
de atuação, fomentar a advocacia pro bono; 
conceder bolsas de estudos de modo a 
diversificar o perfil do profissional do Direito; 
desenvolver novas metodologias para difundir 
o conhecimento jurídico; e apoiar iniciativas 
da sociedade civil direcionadas à diversidade 
e à cidadania.

Fundo de investimento
Como forma de o Instituto manter sua 
operação com subsídios sustentáveis ao 
longo do tempo, será criado um fundo 
de investimento, com administração 
independente e autônoma, cujo capital 
é formado por contribuições financeiras 
dos sócios do Mattos Filho. Assim, 20% do 
rendimento anual desses investimentos 
serão revertidos em doação para o Instituto 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga – 
sendo que cada cotista poderá, a seu critério, 
aumentar o valor do percentual direcionado 
ao Instituto. Além disso, contará com doações 
dos sócios.

O Instituto

Impacto social
O Instituto é uma importante iniciativa que 
ampliará a maneira com que os sócios do 
Mattos Filho poderão contribuir com 
a sociedade, devolvendo a ela parte dos 
benefícios que conquistaram. Acreditamos 
que com sua formatação, o Instituto Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga 
ganhará uma expressão cada vez maior 
com o avanço do tempo, sendo capaz de 
incrementar seu impacto social no país, 
em uma perspectiva de longo prazo.

Nosso Conselho deliberativo é composto 
pelos associados Ary Oswaldo Mattos 
Filho, Glaucia Lauletta Frascino, Giovani 
Loss, Marina Anselmo Schneider, Marina 
Procknor, Otávio Uchôa da Veiga Filho, 
Pedro Luciano Marrey 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.

Acesso à Justiça e  
ao ensino do Direito



Contato

Pilares de atuação

Fomentar a advocacia 
pro bono 

Conceder bolsas de estudos  
de modo a diversificar o perfil 
do profissional do Direito

Desenvolver novas 
metodologias para difundir  
o conhecimento jurídico

Apoiar iniciativas da  
sociedade civil direcionadas  
à diversidade e à cidadania.
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