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RESUMO  

O artigo tem como objetivo apresentar um breve estudo sobre a advocacia pro 
bono desenvolvida no Brasil e seu papel para a contribuição na ampliação do 
acesso à justiça no país. Além de abordar a trajetória histórica da 
regulamentação da prática pela Ordem dos Advogados do Brasil, esse artigo 
também se propõe a expor o programa “100% Pro Bono” institucionalizado no 
escritório Mattos Filho, evidenciando uma iniciativa inédita e de sucesso, como 
forma de impulsionar a atuação pro bono no país. Ao final, conclui-se que 
enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil não se posicionar de maneira 
positiva para a difusão da prática, a potencialidade da advocacia pro bono não 
será completamente explorada e o comprometimento do advogado privado na 
luta pelo ideal de acesso à justiça permanecerá distante.   

Palavras-chave: Função social do advogado. Acesso à Justiça. Direitos 
Humanos. Advocacia Pro Bono. Ordem dos Advogados do Brasil. 
 

ABSTRACT  

The article aims to present a brief study on pro bono practice developed in Brazil 
and its position in contributing to the expansion of access to justice in the country. 
In addition to addressing the history of the regulation of pro bono practice by the 
Brazilian Bar Association, this article also proposes to expose the "100% Pro 
Bono" program institutionalized in the Mattos Filho law firm, demonstrating an 
unprecedented and successful initiative as a way of promotion of pro bono 
performance in Brazil. In the end, it is concluded that as long as the Brazilian Bar 
Association does not take part in the dissemination of pro bono practice, its 
potential will not be fully exploited and the commitment of the private lawyer in 
the struggle for the ideal of access to justice will remain far from effectiveness. 

Keywords: Lawyer Social Function. Access to Justice. Human Rights. Pro Bono 
Law Practice. Brazilian Bar Association. 
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INTRODUÇÃO 

A realidade social brasileira é, sabidamente, marcada por uma das piores 

distribuições de renda do planeta, o que se reflete em diversos aspectos da 

sociedade, dentre eles, as condições de acesso ao Poder Judiciário e a 

representatividade nas demandas sociais. Diante desse cenário, a advocacia pro 

bono se presta a realizar um ideal de fortalecimento da sociedade civil, não só 

voltada para o acesso à máquina judiciária, mas também através da criação de 

um canal de comunicação entre a sociedade civil e o Poder Público. 

A expressão pro bono é originária do latim e significa “para o bem” na 

tradução para a língua portuguesa. Desse modo, a advocacia pro bono se 

propõe a prestar um serviço jurídico para a sociedade com foco principal nos 

grupos menos favorecidos economicamente. Importante pontuar desde o início 

que a advocacia pro bono não se confunde com a assistência jurídica gratuita 

prestada pelas Defensorias Públicas no Brasil, a qual se trata de uma obrigação 

do Estado brasileiro, prevista na Constituição Federal de 19882.  

Este artigo pretende analisar o programa “100% Pro Bono” desenvolvido 

no escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr & Quiroga Advogados, tendo 

como principal metodologia a realização de entrevistas com seu idealizador, 

Roberto Quiroga Mosquera (Apêndice I) e com a atual coordenadora do 

programa, Bianca dos Santos Waks (Apêndice II).  

De forma a melhor embasar esse estudo, o primeiro capítulo deste artigo 

se propõe a uma breve abordagem do papel do advogado na sociedade, 

enquanto meio de luta e garantia de direitos. Ainda no primeiro capítulo, será 

discutida a ligação do papel social do advogado e seu dever junto à promoção 

de acesso à justiça no país e, por fim, pretende-se realizar um breve escorço 

histórico das legislações atinentes à advocacia pro bono no Brasil. 

                                                           
2 Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos 
Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;           
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O segundo capítulo apresentará, a partir de um estudo de caso, o 

programa “100% pro bono”, descrevendo a trajetória do projeto desde sua 

gênese, abordando suas conquistas, percalços e objetivos futuros. A intenção 

desta análise é apresentar o programa desenvolvido no Mattos Filho para os 

escritórios de médio e grande porte do Brasil.  

O terceiro e último capítulo irá concluir o estudo abordado no capítulo 

anterior, apresentando possíveis meios eficazes de difusão da atuação pro bono 

no plano internacional e quais os entraves no desenvolvimento da prática dentro 

dos escritórios e departamentos jurídicos brasileiros, incluindo a atuação ainda 

passiva por parte da Ordem dos Advogados do Brasil (“OAB” ou “Ordem”).  

1 A Advocacia Pro Bono  

Antes de iniciarmos a análise do programa “100% Pro Bono”, faz-se 

necessário estabelecer um alicerce, abordando, ainda que brevemente, a íntima 

relação entre a advocacia pro bono, a função social do advogado e o instituto do 

acesso à justiça sob um viés amplo. Para mais, essa seção se presta a 

apresentar a trajetória da regulamentação da advocacia pro bono no Código de 

Ética da OAB.  

1.1 A Função Social do Advogado 

Conforme já mencionado acima, a advocacia pro bono está intimamente 

ligada à função social do advogado, podendo ser entendida como uma espécie 

de aplicação desse dever inerente ao profissional da advocacia. Do próprio 

vocábulo “advogado”, proveniente do latim “advocatus”, podemos extrair o 

caráter social da profissão. “Ad”, para junto, e “vocatus”, chamado, invocado, ou 

seja, aquele chamado para ajudar. De acordo com o Dicionário Aurélio, o termo 

advogado significa “quem defende e protege”, de modo que podemos visualizar 

que na própria etimologia da palavra está o seu dever de protetor. Apesar dos 

diversos âmbitos de atividade de um advogado nos dias de hoje, não se pode 

deixar de reconhecer que o núcleo de sua atuação deve ser voltado para a 

solidariedade, para a defesa dos direitos dos menos abastados, que convivem 

com injustiças diárias. 
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Assim sendo, a atuação do advogado não deve se resumir à defesa dos 

direitos dos particulares, que têm poder aquisitivo para arcar com seus 

honorários. O advogado, apenas por sê-lo, tem o dever essencial de contribuir 

para a legitimação do Estado Democrático de Direito e para a efetividade da 

justiça social, principalmente no que se refere ao contexto de desigualdade 

extrema vivenciado na América Latina.  

Nessa discussão, se insere a advocacia pro bono, diretamente conectada 

à função social do advogado, que não só presta serviços jurídicos gratuitamente 

àqueles incapazes de arcar com os custos de honorários de advogados, mas 

também realiza um trabalho de representação dos grupos sociais em 

desvantagem na luta pelo reconhecimento e efetivação de seus direitos. 

O Brasil é, historicamente, berço de renomados advogados que 

internalizaram seu papel social e trouxeram consideráveis mudanças para nossa 

sociedade.  

Dentre esses grandes nomes, podemos destacar o de Luiz Gama. 

Nascido em 1830, filho de um português e de uma escrava liberta, Luiz Gama 

tentou ingressar no curso de direito da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco (USP), mas por ser negro e hostilizado pelo corpo discente e docente, 

assistia às aulas como ouvinte. Luiz Gama dedicou sua vida à advocacia gratuita, 

tendo advogado para diversos escravos em causas abolicionistas, podendo ser 

considerado o fundador da advocacia pro bono no Brasil (VIEIRA, 2015).  

Outro renomado jurista e um dos mais reconhecidos intelectuais 

brasileiros, Rui Barbosa é símbolo da luta contra a restrição de liberdades civis 

e de direitos fundamentais. Rui Barbosa praticou advocacia pro bono em causas 

abolicionistas desde 1888 (VIEIRA, 2015). À época, diversos juristas já lutavam 

pelas causas sociais e prestavam seus serviços de forma gratuita. A ideia da 

função social do advogado se fazia presente, tanto que o primeiro Estatuto da 

OAB, em 1930, expressava em seu artigo primeiro o dever do advogado de 

atender aos mais pobres (FUCHS, 2016).   

Apesar dos inúmeros percalços enfrentados pela 
democracia brasileira durante o século XX, o papel do 
advogado na luta pela efetivação da justiça manteve seu 
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status de extrema relevância no Estado Democrático de 
Direito, sendo abordado, em seção única, pela Constituição 
Federal de 1988, a Constituição Cidadã, que tratou de 
apontar em seu texto a imprescindibilidade do advogado 
para administração da justiça: Art. 133. O advogado é 
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei.  

Desse modo, o papel do advogado, enquanto profissional qualificado e 

fundamental à administração da justiça, o coloca numa posição de luta por 

direitos, dentre eles, o direito a ter direitos. Num cenário altamente excludente, 

como o da sociedade brasileira, o profissional da advocacia não pode se eximir 

do dever de pleitear pela ampliação do acesso à justiça.  

1.2 A Advocacia Pro Bono e a ampliação do acesso à justiça  

Conforme mencionado no capítulo anterior, a advocacia tem o dever 

de integrar a luta por direitos, sobretudo, num contexto social de desigualdade 

extrema e falta de representatividade. Desse modo, a busca pelo 

reconhecimento e efetivação do acesso à justiça é a porta de entrada para o 

reconhecimento dos demais direitos.  

Segundo os entendimentos de Hannah Arendt, 

 “o direito fundamental de cada indivíduo, antes de qualquer 
dos direitos enumerados em declarações, é o direito a ter 
direitos, isto é, o direito de pertencer a uma comunidade 
disposta e capaz de garantir-lhe qualquer direito.” (ARENDT, 
1989, p. 332) 

Contudo, antes de adentrarmos na análise desse cenário, é importante 

tratar do conceito de acesso à justiça em que se baseia a presente análise.  

Se comparado com suas primeiras conceituações, tem-se que o 

significado jurídico de “acesso à justiça” vem sofrendo inúmeras mudanças 

com o passar do tempo, as quais são motivadas por influências filosóficas, 

sociológicas, políticas e econômicas, como forma de acompanhar a evolução 

do direito e da sociedade. Definir precisamente o termo “acesso à justiça” é 

de grande dificuldade, bem como o próprio gênero “justiça”, que encontra um 

problema de relatividade em sua conceituação. Tanto assim o é que os 

próprios líderes da pesquisa que deu origem à clássica obra “Acesso à 
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Justiça”, Mauro Cappelletti e Bryant Garth, entendem que a expressão é 

“reconhecidamente de difícil definição” (CAPPELLETTI, 1988, p. 8). 

De todo modo, o próprio Cappelletti, entende que 

 

“O direito ao acesso efetivo à justiça tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos 
direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de 
direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos 
para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, 
ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos 
direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda garantir, e não apenas proclamar direitos de 
todos.”  

 

No Brasil, a garantia do acesso à justiça está prevista no artigo 5º, XXXV, 

da Constituição Federal de 1988 que determina que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, evidenciando sua 

importância na efetivação do Estado Democrático de Direito.   

Nesse sentido, o acesso à justiça deve ser reconhecido como um valor 

inerente ao Estado Democrático de Direito, uma vez que se trata de um direito 

humano essencial para garantia e efetividade das normas. Além disso, deve ser 

reconhecido também como política pública tendo em vista seu papel no 

desenvolvimento do Estado e na emancipação do homem. Segundo Ana Flavia 

Melo Torres, o acesso à justiça é, portanto, condição fundamental para o 

exercício da cidadania (TORRES, 2002).  

Compreende-se então que, na conjuntura atual, com a transformação do 

Direito e da sociedade, a garantia de acesso à justiça não deve ficar restrita ao 

direito de ação, de reclamação de direitos, de acesso ao Judiciário, mas também 

a uma ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano, não restritos 

ao sistema jurídico-processual.  

Nas palavras de Kazuo Watanabe,  

“A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos 
acanhados limites dos órgãos judiciais já existentes. Não se trata 
apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição 
estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.” 
(WATANABE, 1988, p. 128) 
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Assim sendo, fugindo da visão reducionista de mero acesso ao Judiciário, 

atualmente, o acesso à justiça se propõe a alcançar também o acesso ao 

aconselhamento, consultoria, representatividade, legitimação dos atores sociais, 

ou seja, alcance da justiça social, tão perseguida no universo democrático, 

sendo, portanto, requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e 

igualitário que não só preveja os direitos e garantias, mas que os torne 

igualmente efetivos e ao dispor de toda a sociedade. 

Nesse contexto de luta pelo reconhecimento e efetivação de direitos, a 

advocacia pro bono assume um papel de contribuição para a ampliação do 

acesso à justiça no país. Como muito bem pontua Oscar Vilhena, apesar do 

trabalho admirável executado pelas Defensorias Públicas, não há estrutura 

suficiente que dê conta da enorme demanda por serviços jurídicos ao redor do 

país (VIEIRA, 2015). Essa realidade está evidenciada pela carência inegável de 

atendimento jurídico às pessoas em situação de vulnerabilidade.  

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 

2013, havia cerca 6.000 defensores públicos para atender uma quantidade 

próxima de 40 milhões de brasileiros que ainda vivem em situação de pobreza, 

sendo 16 milhões, em situação de pobreza extrema (VIEIRA, 2015). 

O maior contraponto nesse assunto é que o Brasil é um dos países com 

o maior número de advogados no mundo. Nas palavras de Oscar Vilhena,  

“Não deixa de ser paradoxal que, no país com a segunda maior 
população de advogados do mundo, tantas pessoas estejam 
excluídas do Estado de Direito.” (VIEIRA, 2015) 

Diante dessa conjuntura excludente, a advocacia pro bono, se mostra como 

uma alternativa viável de ampliação do acesso à justiça, o qual, conforme já 

exposto, não se limita ao ingresso no Judiciário, contemplando também as 

atividades de assessoria e consultoria, inclusive em discussões com o Poder 

Público.  

De acordo com Marcos Roberto Fuchs,  

“A democratização do acesso à Justiça, com o fortalecimento 
da advocacia pro bono, é medida essencial à consolidação do 
Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos no 
país.” (FUCHS, 2016) 



11 

 

Assim sendo, para que a advocacia pro bono se torne uma prática 

enraizada no universo jurídico, existe a necessidade de seu reconhecimento e 

consequente regulamentação e incentivo por parte do órgão máximo da 

advocacia.  

1.3 A Advocacia Pro Bono e sua regulamentação no Brasil  

O trabalho do advogado, ainda em sua gênese, não era realizado de maneira 

remunerada. Inclusive, em Roma, no século VI, foi publicada uma lei que vedava 

a remuneração do advogado, a Lei Cincia (CORRÊA, 1989, p. 43). Contudo, com 

o passar dos séculos, a remuneração da profissão começou a ser reconhecida, 

uma vez que a prestação de serviços pelo advogado passou a ser entendida 

como meio para seu sustento. 

 A partir dessa concepção, com o passar dos séculos e com a 

regulamentação da profissão, várias legislações passaram a adotar como 

obrigatória a remuneração do advogado. De todo modo, com o aclaramento das 

desigualdades e injustiças sociais, passou-se a enxergar a necessidade de rever 

a atuação do advogado como protetor de direitos e garantias, o que fez com que 

a advocacia pro bono entrasse em pauta e começasse a ser discutida pelo Poder 

Público e pelo setor privado (CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS, 2005, p. 13).  

 Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas elegeu o ano de 2001 

como o Ano Internacional do Voluntário considerando o papel relevante da 

sociedade para com os objetivos do mundo no novo milênio que se iniciava e 

assim, 123 países se mobilizaram para contribuir com o entendimento de que o 

voluntariado é um exercício consciente da solidariedade (CENTRO DE 

ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS, 2005, p. 13).  

 Como resposta a essa ideia de advocacia voluntária que vinha crescendo 

na comunidade internacional, atrelada às investidas de grupos de advogados 

focados em implementar a advocacia pro bono no país, como será melhor 

explicitado no próximo capítulo, alguns marcos importantes começaram a tomar 

lugar no universo jurídico brasileiro.  
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O primeiro deles foi a instituição da Comissão Pro Bono na OAB/SP, ainda 

em 2001, criada para discutir as implicações ético-profissionais da atuação, já 

objetivando a regulamentação da prática (CENTRO DE ESTUDOS DAS 

SOCIEDADES DE ADVOGADOS, 2005, p. 14).  

O início da efetiva regulamentação da prática também teve início na 

Seccional de São Paulo da OAB, que, em 19 de agosto de 2002, publicou a 

Resolução Pro Bono (CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE 

ADVOGADOS, 2005, p. 14), dando lugar a primeira regulamentação da atuação 

Pro Bono no Brasil, que definiu a prática como sendo  

“de assessoria e consultoria jurídicas e excepcionalmente a 
atividade jurisdicional prestada a pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos integrantes do terceiro setor, reconhecidas e 
comprovadamente desprovidas de recursos financeiros, para 
custear as despesas procedimentais, judiciais ou extrajudiciais” 
(FUCHS, 2016). 

Contudo, como é possível observar no trecho acima, as pessoas físicas 

ainda estavam excluídas do rol de beneficiados pela atuação pro bono. O que, 

por ora, ficaria tão somente a cargo da assessoria pública prestada pelo Estado 

e de outras iniciativas como escritórios modelos das Faculdades de Direito, 

Departamentos Jurídicos de Centros Acadêmicos e advogados dativos.    

 À época, havia questionamentos por parte de alguns membros do tribunal 

de ética e disciplina da seccional de São Paulo quanto à possibilidade de 

captação de clientela e concorrência desleal através da prática da pro bono. 

(FUCHS, 2016). De todo modo, o próprio Código de Ética e Disciplina seria o 

meio adequado para punir o profissional que se utilizasse da advocacia gratuita 

com motivos desvirtuados.  

Em meio a toda essa discussão que se estruturava no país, surgiu mais 

um marco no plano internacional que impulsionou o exercício da advocacia pro 

bono na América Latina e, consequentemente, no Brasil. Em 2008, foi publicada 

a Declaração Pro Bono das Américas, como resultado das iniciativas que 

estavam sendo desenvolvidas sobre o tema na região. Ao assinar a Declaração, 

os escritórios de advocacia e advogados se comprometiam com a prestação 

mínima de 20 horas pro bono por ano (NEW YORK CITY BAR, 2008).  
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Com o passar dos anos e através de muitas tentativas por parte dos 

advogados que se comoveram pela causa, em 2013, o Ministério Público 

Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, realizou 

uma audiência pública em São Paulo para discutir a restrição de advogados 

prestarem assistência judiciária gratuita para pessoas físicas. Finalmente, ainda 

em 2013, o Conselho Federal da OAB, decidiu suspender as regras que 

limitavam a atividade pro bono em nível nacional (FUCHS, 2016).  

Tal decisão culminou com a criação de uma comissão que apresentaria 

um estudo para a elaboração de norma resolutiva que contemplasse a atuação 

pro bono em todo o Brasil, abrangendo também a assessoria à pessoas físicas. 

Durante os dois anos seguintes, foi realizada uma campanha de Estado em 

Estado para promover a conscientização acerca da necessidade de uma norma 

que regulamentasse de maneira definitiva a prática pro bono no país (FUCHS, 

2016).  

Assim sendo, em 2015, o Conselho Federal da OAB se reuniu para 

deliberar sobre o novo Código de Ética e Disciplina, estando, dentre os temas, a 

regulamentação da advocacia pro bono, que culminou com a votação do novo 

art. 30 do referido Código, o qual contemplou a prática em capítulo próprio:  

“CAPÍTULO V - DA ADVOCACIA PRO BONO 

Art. 30 - No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como 
defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado 
empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte 
por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. 

§ 1º - Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, 
eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de 
instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, 
sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a 
contratação de profissional. 

§ 2º - A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de 
pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos 
para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. 

§ 3º - A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins 
político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que 
visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para 
captação de clientela”. 
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Ainda em 2015, o Conselho Federal da OAB publicou o Provimento 

166/2015, através do qual o exercício da advocacia pro bono, recentemente 

reconhecido, foi regulamentado. O referido instrumento delimita a atuação da 

prática, instituindo uma série de regras para minar uma eventual captação de 

clientela, como, por exemplo, a vedação aos advogados de exercerem 

advocacia remunerada para pessoa natural ou jurídica que utilize seus serviços 

pro bono durante três anos do encerramento da prestação de serviços pro bono 

(FUCHS, 2016). 

O escritório Mattos Filho esteve presente em toda a trajetória acima narrada, 

atuando ao lado de outros grandes escritórios e renomados advogados pelo 

reconhecimento da prática no país. Como será observado no próximo capítulo, 

a atuação pro bono no Mattos Filho começou a ser desenvolvida nessa mesma 

época e foi uma das responsáveis para o início da discussão sobre a 

necessidade de sua regulamentação.  

2 O projeto de Advocacia Pro Bono desenvolvido no Mattos Filho  

Para melhor descrever o projeto de advocacia pro bono desenvolvido no 

escritório Mattos Filho, esse capítulo será dividido em três seções. A primeira irá 

tratar da trajetória histórica do programa “100% pro bono”, a segunda irá abordar 

o programa já estruturado e a maneira como este atua, abordando, inclusive, as 

principais frentes de atuação e alguns casos paradigmáticos já enfrentados. A 

última seção desse capítulo será voltada para se analisar a atuação futura do 

programa. A trajetória histórica apresentada nesse capítulo se baseia em 

entrevista constante no Apêndice I. 

2.1 Trajetória do programa “100% pro bono” 

A ideia de desenvolver um projeto voltado para advocacia pro bono no 

Mattos Filho se iniciou em 1998 com a participação do advogado Roberto 

Quiroga em um ciclo de palestras para os calouros da Faculdade de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quiroga foi convidado para falar 

sobre o trabalho dentro de um grande escritório de advocacia como o Mattos 

Filho, mas foi surpreendido com a fala do palestrante anterior que teceu muitas 

críticas aos grandes escritórios de advocacia e à mercantilização da profissão.  
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Após o referido evento, Roberto Quiroga decidiu pesquisar mais sobre o 

tema e percebeu a ausência desse tipo de atuação no Brasil, inclusive dentro de 

grandes escritórios. Essa constatação fez com que o Mattos Filho voltasse os 

olhares ao dever social do advogado e resolvesse desenvolver um projeto de 

advocacia voluntária. A maneira encontrada para iniciar o projeto foi solicitar o 

apoio de todos os funcionários do escritório através de sugestões de entidades 

filantrópicas. O Mattos Filho realizou visitas a diversas instituições, voltadas para 

assuntos diferenciados, todas focadas na prestação de assistência à população 

em situação de vulnerabilidade.  

Após a realização de tais visitas, o Mattos Filho elegeu 23 entidades que 

seriam beneficiadas através da prestação de serviços jurídicos pro bono. Para 

se blindar de qualquer similitude com a captação de clientela, prática vedada 

pela OAB, o escritório firmou “contratos pro bono” com essas entidades e 

estabeleceu alguns princípios relativos à escolha das organizações 

beneficiadas. 

Primeiramente, as entidades deveriam se enquadrar em um contexto de 

vulnerabilidade econômica e, em segundo lugar, não poderiam estar ligadas a 

alguma corporação, ou seja, não poderiam ser a instituição de responsabilidade 

social de alguma empresa. Além disso, no contrato firmado entre o escritório e a 

entidade ficava estipulado que, uma vez findo o contrato, o Mattos Filho não 

poderia advogar para a mesma instituição pelos próximos dois ou três anos.  

O Mattos Filho foi o primeiro escritório no Brasil a ter um projeto voltado 

para advocacia pro bono, se tornando referência no assunto. Contudo, em 2001, 

o Mattos Filho e seu sócio, Roberto Quiroga, foram alvo de um processo 

disciplinar na Seccional da OAB de São Paulo por violação do Código de Ética 

e Disciplina3. A autuação por parte da OAB chocou grandes juristas brasileiros, 

dentre eles Miguel Reale Júnior, que criticou a postura da Ordem em apenar uma 

iniciativa filantrópica4. 

Após a corrente de críticas, a Seccional da OAB de São Paulo decidiu 

reconsiderar o processo disciplinar instaurado e criou a Comissão Pro Bono, já 

                                                           
3 Não foi possível encontrar o número do processo disciplinar.  
4 Essa informação é condizente com a entrevista constante no Apêndice I. 
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mencionada no capítulo anterior, para encontrar uma solução para o assunto, 

que culminou com a publicação da Resolução Pro Bono em agosto de 2002.  

Com a emissão da referida Resolução pela Seccional de São Paulo, a 

prática começou a ser desenvolvida por diversos escritórios no Brasil, porém 

ainda voltada apenas para assistência a pessoas jurídicas. Apenas em 2015, a 

atuação foi estendida para pessoas físicas, conforme já abordado no capítulo 

anterior.  

Um ponto de extrema relevância em toda essa discussão foi a fundação do 

Instituto Pro Bono em agosto de 2001, criado por um grupo de 35 advogados 

(FUCHS, 2016), com o intuito de fomentar e promover a atividade em questão 

no Brasil. O objetivo no Instituto Pro Bono foi, e ainda é, incentivar a prática e 

alavancar a consciência da responsabilidade social do advogado, impulsionando 

a ampliação do acesso à justiça. Sua atuação se dá por meio do formato 

clearinghouse, ou seja, há uma análise e uma posterior qualificação da demanda 

e o Instituto distribui os casos para escritórios ou departamentos jurídicos 

parceiros (INSTITUTO PRO BONO, 2017, p. 11).  

Após o reconhecimento e regulamentação da prática pelo Conselho 

Federal da OAB, o programa pro bono no Mattos Filho alcançou evolução 

exponencial, até que no início de 2018, o escritório conseguiu aprovar em seu 

comitê executivo, a criação da prática 100% pro bono, assim denominada por 

conter profissionais dedicados exclusivamente às atividades pro bono, uma 

iniciativa inédita na advocacia brasileira (MATTOS FILHO, 2018, p. 11). 

Atualmente, a equipe conta com dois sócios que auxiliam no programa, 

quatro advogadas e três estagiárias em São Paulo dedicadas unicamente à 

atividade pro bono. Apesar da atuação não se restringir ao Estado de São Paulo, 

para ampliar sua abrangência, em março de 2019, a prática ganhou mais uma 

integrante no Rio de Janeiro. 

Desse modo, a atuação pro bono no escritório Mattos Filho é 

desempenhada tanto pelos integrantes da prática 100% bono, de forma 

exclusiva, bem como pelos outros advogados que se voluntariam caso a caso e 

doam parte de suas horas trabalhadas (MATTOS FILHO, 2019).  
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A criação da prática 100% pro bono possibilitou o envolvimento do Mattos 

Filho em casos emblemáticos e em discussões importantes com o Poder Público. 

De todo modo, a principal intenção de Roberto Quiroga em fundar uma prática 

totalmente voltada para a advocacia pro bono foi propiciar o ingresso de 

advogados com formação na área do interesse público e social na iniciativa 

privada de grande porte. Isso porque, geralmente, no Brasil, os profissionais com 

esse perfil acabam prestando concursos, ou trabalhando em ONGs ou 

organismos internacionais pelo fato de não vislumbrarem oportunidades dentro 

de um escritório de advocacia privado. 

2.2  O Funcionamento da prática 100% Pro Bono 

A prática 100% pro bono se apoia em três pilares básicos: (i) a promoção 

e defesa de direitos humanos; (ii) o fortalecimento de organizações da sociedade 

civil; e (iii) o estímulo à atuação em prol da cidadania e do aprimoramento de 

políticas públicas (MATTOS FILHO, 2019).  

 A contribuição do escritório na promoção e defesa de direitos humanos se 

dá através da parceria junto às organizações de direitos humanos, ofertando 

atendimento jurídico gratuito a pessoas físicas em situação de vulnerabilidade 

social e econômica. O referido atendimento jurídico tem foco na defesa de 

direitos das mulheres, da população LGBT+ e dos refugiados e, ainda, nas áreas 

de justiça criminal e direitos étnicos-raciais (MATTOS FILHO, 2019). 

 Além disso, o escritório apoia ações de litígio estratégico bem como ações 

de advocacy (MATTOS FILHO, 2019), ou seja, a articulação mobilizada por parte 

das organizações da sociedade civil para a promoção e a defesa de uma causa 

ou interesse com o objetivo de dar maior visibilidade a determinadas questões, 

influenciando o Poder Público e visando a promoção de transformações da 

sociedade (LIBARDONI, 2000, p. 2). 

 A atuação pro bono do Mattos Filho também se dedica a trabalhos de 

pesquisa relacionadas a casos de referência que tenham repercussões dentro 

ou fora do Brasil, perante órgãos nacionais ou internacionais (MATTOS FILHO, 

2019).  
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 Ainda no que toca ao seu compromisso com o fortalecimento da 

sociedade civil, o escritório presta assessoria a organizações e coletivos ainda 

em estágio inicial de formalização. Essa assessoria se dá através da doação de 

horas de advogados das mais diversas áreas de atuação, como societário, 

tributário, trabalhista, regulatório e propriedade intelectual (MATTOS FILHO, 

2019).  

 O comprometimento da atuação pro bono do Mattos Filho em prol da 

cidadania e no aprimoramento de políticas públicas se dá não só através do 

advocacy, como também do apoio a entidades que trabalham pela melhoria da 

gestão e das políticas públicas por meio do desenvolvimento de projetos que 

estimulam a cidadania. 

 Os casos chegam ao conhecimento da prática por meio dos próprios 

advogados do escritório ou através da indicação de casos por entidades 

parceiras, como o Instituto Pro Bono, já mencionado acima. Ainda hoje, o 

Instituto Pro Bono é a principal entidade que distribui os casos pro bono para os 

escritórios brasileiros (MATTOS FILHO, 2019).  

 De todo modo, para o desenvolvimento da prática e com atuação cada 

vez mais expressiva na advocacia de interesse público, o escritório Mattos Filho 

firmou parcerias com diversas organizações nacionais e internacionais 

reconhecidas por sua atuação na promoção e defesa dos direitos humanos 

(MATTOS FILHO, 2019).  

No Brasil, além do Instituto Pro Bono, o Mattos Filho estabeleceu 

parcerias com o Instituto Anis - Bioética, Gênero e Direitos Humanos, o Instituto 

Igarapé, os Centros de Refugiados da Caritas de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

a Missão Paz, o Geledés – Instituto da Mulher Negra, a Casa 1, entidade de 

acolhimento da população LGBT em São Paulo, entre outras (MATTOS FILHO, 

2019).  

No plano internacional, o Mattos Filho celebrou parcerias com o The Cyrus 

R. Vance Center for International Justice, organização que presta consultoria no 

conselho econômico e social da ONU e com o Center for Reproductive Rights, 

organização de defesa dos direitos das mulheres (MATTOS FILHO, 2018, p. 25).  
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Conforme já mencionado, os casos chegam através da indicação dos 

próprios advogados do Mattos Filho e por indicação das organizações parceiras. 

Nesse contexto, a admissão de novos casos é realizada por um Comitê formado 

por cinco sócios do escritório, integrantes de diferentes práticas (MATTOS 

FILHO, 2019).  

Assim sendo, como já abordado acima, a prática 100% pro bono elegeu 

temas prioritários de atuação, quais sejam a promoção e defesa de direitos 

humanos, com destaque para defesa dos direitos das mulheres, dos refugiados 

e da população LGBTI+, o fortalecimento institucional de organizações da 

sociedade civil e a contribuição para a melhoria da gestão pública.  

Para melhor esclarecer a atuação pro bono dentro dos temas 

mencionados acima, as próximas subseções irão apresentar alguns casos 

relevantes em que a prática “100% pro bono” teve a oportunidade de contribuir 

com apoio jurídico. 

2.2.1 Defesa dos direitos das mulheres 

A prática “100% pro bono” do Mattos Filho presta assessoria jurídica a 

organizações da sociedade civil com atuação direcionada ao tema de defesa dos 

direitos das mulheres e já alcançou conquistas relevantes.  

Em parceria com o Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e 

Gênero, o escritório atuou em um caso de habeas corpus coletivo5 relacionado 

ao Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), em que o Supremo 

Tribunal Federal permitiu que mulheres grávidas e mães de crianças com até 12 

anos e de filhos com deficiência, que estivessem presas provisoriamente, 

pudessem aguardar o julgamento em prisão domiciliar (MATTOS FILHO, 2018, 

p. 13).  

No que toca o atendimento a pessoas físicas, o escritório pôde atuar no 

oferecimento de suporte jurídico a casos paradigmáticos, como o caso “Alyne 

Pimentel versus Brasil”. Foi o primeiro caso sobre mortalidade materna decido 

por um órgão internacional de direitos humanos, Comitê para a Eliminação de 

                                                           
5 Habeas Corpus 143.641 São Paulo. Voto do Relator disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf 
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todas as Formas de Discriminação contra a Mulher - CEDAW, que 

responsabilizou um governo por uma morte evitável. Em 2002, Alyne Pimentel 

faleceu aos 28 anos, grávida de seis meses, vítima de atendimento médico 

inadequado em hospital público do Rio de Janeiro (CENTER FOR 

REPRODUCTIVE RIGHTS, 2014). 

2.2.2  Suporte jurídico aos direitos da população LGBTI+ 

As questões relativas a comunidades LGBT+ foram incorporadas à prática 

100% pro bono no que se refere às frentes de defesa dos direitos humanos e do 

fortalecimento das organizações da sociedade civil. Desse modo, o Mattos Filho 

presta suporte a entidades dedicadas à assistência e ao acolhimento da 

população LGBT+, como é o caso da Associação Casinha de Acolhida para 

LGBTs, instituição localizada no Rio de Janeiro voltada ao acolhimento, 

reinserção e inclusão social de pessoas LGBT+ em situação de vulnerabilidade 

(MATTOS FILHO, 2018, p. 17). 

Nesse contexto, além do apoio a entidades sem fins lucrativos, a prática 

100% pro bono atua em casos paradigmáticos importantes para o 

reconhecimento e efetivação de direitos da comunidade LGBT+ (MATTOS 

FILHO, 2018, p. 17). 

Antes do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do direito de 

pessoas transgênero na alteração de prenome e gênero no assento de registro 

civil mesmo sem a realização de procedimento de redesignação sexual6, o 

Mattos Filho atuou em casos de retificação de prenome e sexo através de 

processos judiciais que reafirmaram a tese de que a identidade é um princípio 

da dignidade humana e a autodeterminação do próprio gênero é um direito de 

personalidade (MATTOS FILHO, 2018, p. 17). 

Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal e a emissão do 

Provimento nº 73/2018 publicado pelo Conselho Nacional de Justiça regulando 

                                                           
6 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF reconhece a transgêneros possibilidade de alteração 
de registro civil sem mudança de sexo, 2018. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085. Acesso em 25 de 
junho de 2019.  
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o tema7, muitos cartórios brasileiros ainda não estão familiarizados com o 

procedimento. Por esse motivo, foram realizados cursos de formação para 

advogados interessados em atuar em casos semelhantes (MATTOS FILHO, 

2018, p. 17).  

2.2.3 Direitos dos Refugiados 

Tendo em vista a relevância e atualidade da discussão sobre refugiados 

no Brasil, a atuação pro bono do Mattos Filho decidiu expandir o atendimento a 

pessoas físicas aos casos de refugiados e solicitantes de refúgio através de um 

acordo de cooperação firmado junto ao Centro de Referência para Refugiados 

da Cáritas. Dessa maneira, em 2017, o escritório trabalhou prestando 

assistência jurídica gratuita a pessoas da Síria, Marrocos, Guiné-Conacri, Guiné-

Bissau e Egito (MATTOS FILHO, 2018, p. 20). 

Em 2018, o Mattos Filho expandiu esse atendimento para migrantes, por 

meio de cooperação instituída junto à Missão de Paz, organização de referência 

no assunto em São Paulo, prestando auxílio em resoluções de conflitos atinentes 

a direito de família, imobiliário, contencioso cível, bem como o acompanhamento 

em audiências de conciliação (MATTOS FILHO, 2018, p. 20).  

Ainda nesse contexto, em parceria com a Fair Trials International8, o 

Mattos Filho elaborou um estudo acerca do direito humano ao julgamento justo, 

o qual integrou uma compilação de legislações sobre o tema de diversos países 

e foi apresentado na Corte Interamericana de Direito Humanos – CIDH 

(MATTOS FILHO, 2018, p. 20). 

2.2.4  Audiências de Custódia 

Considerando que o Brasil tem a 3ª maior taxa mundial de 

encarceramento, sendo que 40,2% dos presos aguardam julgamento, a atuação 

pro bono do Mattos Filho entendeu como pertinente estender o assessoramento 

jurídico gratuito através do Projeto “Audiências de Custódia” (WAKS, OLIVEIRA, 

                                                           
7 Provimento nº 73 de 28/062018. Disponível em http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=3503. Acesso em 25 de junho de 2019. 
8 FAIR TRIALS INTERNATIONAL. “Need Help?”. Disponível em https://www.fairtrials.org/need-
help?brazil. Acesso em 26 de junho de 2019. 
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QUIROGA, 2018), nos termos da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional 

de Justiça9. 

Nos termos do referido projeto, a partir de janeiro de 2018, através da 

parceria com o Instituto Pro Bono, o Mattos Filho iniciou sua atuação em 

audiências de custódia no Fórum de Itapecerica, região de alta vulnerabilidade 

social localizada na Grande São Paulo (MATTOS FILHO, 2018, p. 22).  

De janeiro a julho de 2018, o escritório atuou em 22 audiências, 

atendendo um total de 26 presos. Nesse mesmo período, o Mattos Filho impetrou 

seis habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, alcançando a 

concessão da liberdade provisória em cinco deles (WAKS, OLIVEIRA, 

QUIROGA, 2018). 

2.3 O futuro da atuação Pro Bono do Mattos Filho 

Como pôde ser observado nas seções anteriores, o Mattos Filho logrou 

estruturar uma prática completamente institucionalizada dentro do escritório, 

internalizando a cultura da advocacia voluntária em seus profissionais. Entre 

2017 e 2018, mais de 12 mil horas dos advogados e estagiários do Mattos Filho 

foram doadas à iniciativa pro bono (MATTOS FILHO, 2018, p. 24), e atualmente, 

o escritório já está superando 10 mil horas, ainda no meio do ano. 

 Como perspectiva de futuro, os fundadores do projeto idealizam a criação 

de um escritório 100% pro bono, que fosse mantido por alguma espécie de 

financiamento privado, onde todos os profissionais trabalhassem em causas 

paradigmáticas em prol da população que se encontra em posição de 

vulnerabilidade social.  

No Brasil, esse tipo de arranjo ainda não é possível considerando que a 

OAB entende que a profissão da advocacia é privativa de advogados individuais 

ou sociedade de advogados, proibindo, de forma indireta, a prestação de 

serviços jurídicos por entidades sem fins lucrativos10. De todo modo, a vedação 

                                                           
9 Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 213 de 15/12/2015. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059. Acesso em 26/06/2019. 
10 “Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades 
de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem 
denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como 
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da OAB não suprime os anseios dos idealizadores do programa 100% pro bono 

do Mattos Filho de, no futuro, criar um escritório dentro dos moldes descritos. 

Apesar da carência de ações que fomentem a atuação pro bono no Brasil 

por parte da OAB, a prática 100% pro bono continua buscando novas parcerias 

para desempenhar seu compromisso de ampliação do acesso à justiça e 

reconhecimento e efetivação dos direitos humanos no Brasil.  

Um projeto de parceira que está em discussão, já há algum tempo, é a 

intenção de firmar um acordo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

que seria voltado ao direcionamento de casos ao Mattos Filho por questões de 

infraestrutura ou qualquer outra matéria. Essa colaboração seria uma iniciativa 

para ampliar o amparo à comunidade carente, principalmente no que toca às 

frentes de atuação pro bono do escritório. 

3 Principais entraves para o desenvolvimento da advocacia pro bono no 
Brasil  

Conforme observado no capítulo anterior, a institucionalização de um projeto 

como o Mattos Filho “100% Pro Bono” requer um comprometimento com a causa 

por parte da instituição. Além disso, para o desenvolvimento de tamanho projeto, 

com funcionários dedicados exclusivamente para a causa, é necessário um 

capital de investimento expressivo, que apenas alguns escritórios de advocacia 

brasileiros poderiam arcar.  

Todavia, a advocacia gratuita não deve se limitar aos escritórios de grande 

porte que têm capital para investir em uma prática exclusiva de prestação de 

serviços jurídicos gratuitos. A atuação pro bono deve ser incorporada ao dia-a-

dia de escritórios de pequeno e médio porte ou até sociedades individuais de 

advogados, tendo em vista que é uma maneira de efetivação legítima da função 

social do advogado.  

                                                           
sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou 
totalmente proibida de advogar. (NR)48 
(...) 
§ 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas 
comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia.” (Lei 
8.906/1994. Estatuto da Advocacia) 
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Nesse sentido, existe uma necessidade de que o exercício da advocacia 

solidária seja absorvido pelo universo jurídico brasileiro e passe a integrar uma 

cultura de responsabilidade social do advogado. Para tanto, há de se tomar 

medidas para seu incentivo, que vão além do seu mero reconhecimento legal.  

Desse modo, esta seção se presta a analisar os principais entraves ainda 

enfrentados pela difusão da advocacia pro bono no país, além daqueles já 

superados abordados no capítulo 1. Dentre os principais obstáculos atuais, será 

apresentada a conduta passiva e, por vezes, conservadora por parte da OAB. 

3.1 Panorama atual  

Em levantamento realizado em 2014, pela revista Latin Lawyer e pelo Cyrus 

R. Vance Center for International Justice, apenas 32% dos escritórios de 

advocacia no Brasil eram signatários da já mencionada Declaração Pro Bono 

das Américas (LATIN LAWYER, 2014), instrumento que fomenta a prática na 

região.  

Deve ser considerado, contudo, que, em 2014, a OAB ainda não havia 

regulamentado a prática a nível federal, como observamos no Capítulo 1. De 

todo modo, em 2017, o Brasil já possuía, aproximadamente, 43 mil escritórios 

registrados na OAB (EDITORA FORUM, 2018) e apenas 55 escritórios são 

signatários da Declaração Pro Bono das Américas11, através da qual advogados 

se comprometem a praticar pelo menos 20 horas pro bono por ano. 

 É bem verdade que a realidade dos escritórios de advocacia brasileiros é 

extremamente heterogênea, sendo composta por escritórios de 600 advogados 

e, concomitantemente, por sociedades individuais. Contudo, em pesquisa 

realizada pela Análise Advocacia 500 em 2018, publicação que ranqueia os 

escritórios e advogados mais admirados do Brasil, há a citação de mais de 900 

escritórios no país (ANÁLISE ADVOCACIA 500, 2018, p.11). Dessa forma, ao 

confrontar esse número com a quantidade de signatários da Declaração Pro 

Bono das Américas atualmente, fica evidente a carência latente de compromisso 

                                                           
11 Lista de Signatários do PBDA 2017-2018. Disponível em: https://www.vancecenter.org/wp-
content/uploads/2019/01/Signatarios_1-17-18.pdf. Acesso em 29/06/2018. 
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com a advocacia pro bono e consequentemente com a função social do 

advogado.  

Esse cenário confirma que a mera institucionalização da advocacia pro 

bono, por meio de sua regulamentação no Código de Ética e Disciplina da OAB, 

não é suficiente para incutir na profissão a cultura da prática, motivo pelo qual 

deve haver, necessariamente, uma atuação mais contundente por parte da 

Ordem.  

Além disso, de acordo com a coordenadora do Mattos Filho 100% Pro Bono, 

Bianca Waks, existem dois grandes obstáculos a serem superados no que toca 

a disseminação da advocacia pro bono no país.  

Primeiramente, ainda há, no meio jurídico, muita resistência na aceitação da 

advocacia pro bono como uma prática comum dentro dos escritórios. Tendo em 

vista o grande número de advogados que se formam atualmente no país, e, 

consequentemente, a precarização da profissão no que tange ao mercado de 

trabalho, existem grupos que entendem que a advocacia pro bono praticada 

dentro de grandes escritórios deslocaria parte do trabalho que seria destinado a 

advogados dativos ou escritórios menores, caracterizando uma competição 

desleal.  

Contudo, considerando a sociedade excludente em que vivemos e a falta de 

acesso à justiça ainda muito presente no Brasil, essa compreensão é demasiado 

equivocada. A difusão da advocacia pro bono dentro de grandes e médios 

escritórios apenas amplia o atendimento às pessoas que esperam na fila da 

Defensoria Pública ou que efetivamente não contariam com nenhum meio de 

suporte jurídico para suas demandas. 

O segundo obstáculo mencionado pela advogada é o entendimento 

retrógrado de que a advocacia pro bono seria um meio de captação de clientela. 

Todavia, escritórios como o Mattos Filho, por exemplo, têm uma política firme 

relacionada aos critérios de enquadramento em situação de vulnerabilidade 

econômica. 

Para mais, o próprio Provimento 166/2015 da OAB, já mencionado no 

capítulo anterior, estabelece claramente a vedação de prestação de serviços 
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jurídicos remunerados a clientes inicialmente pro bono nos três anos seguintes 

a contar do fim da prestação solidária de serviços, de modo que a concepção da 

advocacia pro bono como captação de clientela é absolutamente infundada, 

considerando a atual regulamentação. 

3.2 O dever da OAB na difusão da advocacia pro bono no Brasil 

Para que a advocacia pro bono se torne uma realidade dentro dos 

escritórios de advocacia e passe a integrar uma cultura de advocacia solidária 

no país, é imprescindível que OAB, como órgão máximo de responsabilidade 

pela advocacia no Brasil, tome medidas que incentivem a prática. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a Seccional do American Bar 

Association de Nova York exige a prestação de pelo menos 50 horas por ano de 

serviços pro bono a advogados recém–formados e também a estudantes de 

direito, reconhecendo a importância da atividade não só no que tange à 

ampliação do acesso à justiça, mas também na formação dos advogados 

enquanto profissionais do direito12.  

 Ainda que, por ora, não seja adotada medida semelhante à organização 

nova-iorquina, tendo em vista que a advocacia solidária ainda não é um hábito 

no universo jurídico brasileiro, já seria um grande progresso se o tema fosse 

mais discutido dentro da Ordem, de forma a, obviamente, difundi-lo, mas também 

como maneira de aprimorar a atual previsão legal.  

Tal aprimoramento é necessário para que a interpretação de alguns termos 

e entendimentos seja estabelecida entre a Ordem e os profissionais praticantes 

da advocacia voluntária. Um exemplo é o uso do termo “eventual” no §1º do art. 

30 do Código de Ética e Disciplina. Para alguns estudiosos, paira uma dúvida 

em relação à interpretação desse termo, pois não há conceito específico do que 

seria eventualidade para a Ordem, gerando certa insegurança jurídica 

(GROTERHORST, 2019).  

Como resultado desse conflito de entendimentos, temos a recente decisão 

do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional de São Paulo no processo E-

                                                           
12 Rule 520.16 of the Rules of the Court Appeals. Disponível em 

https://www.nybarexam.org/Rules/Rules.htm#520.16. Acesso em 29/06/2019. 
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5178/2019, sobre a prestação de serviços jurídicos de forma voluntária e gratuita 

a beneficiários de uma instituição sem fins lucrativos. O entendimento do 

Tribunal foi no sentido de que a advocacia pro bono só é permitida se exercida 

de forma eventual, estando vedado o seu exercício pelas instituições sociais sem 

fins econômicos, que, por sua vez, devem ser beneficiárias, e não fomentadoras 

da prática pro bono (GROTERHORST, 2019).  

O entendimento do órgão surpreendeu muitos advogados e instituições 

envolvidas com a causa, como o Instituto Pro bono, que entende que o termo 

“eventual” deve estar ligado à vedação de algum benefício indevido de serviços 

pro bono e não à imposição de limitações ao seu legítimo exercício (INSTITUTO 

PRO BONO, 2019). 

Além disso, ainda analisando a decisão supracitada, o papel da OAB, 

enquanto órgão de representação dos advogados brasileiros, deve ser voltado 

ao incentivo da prática pro bono no país e não ao seu enfraquecimento.  

Tendo em vista casos como esse, existe a necessidade de que painéis de 

discussão sejam instalados com o intuito de dirimir qualquer incerteza sobre as 

normas, bem como aperfeiçoar a regulamentação. A criação de comissões pro 

bono em todos os estados brasileiros, medida que já vem sendo proposta por 

advogados atuantes na causa (INSTITUTO PRO BONO, 2018, p. 19), a 

realização de campanhas e orientações que estimulem advogados, escritórios e 

até mesmo estudantes a se engajarem na prática, são iniciativas a serem 

consideradas pela Ordem.  

É importante pontuar que, da mesma maneira que a OAB tem se posicionado 

em diversas frentes, como, por exemplo, em casos de homofobia13, proibindo o 

exercício da advocacia a agressores da população LGBT, é imprescindível que 

a Ordem também estivesse à frente da expansão da atividade pro bono no país, 

adquirindo um papel muito mais propositivo e positivo, promovendo ampliação 

do acesso à justiça e efetivação da função social da advocacia.   

                                                           
13Súmula n. 11/2019/COP. Disponível em https://www.oab.org.br/Content/pdf/sumulas/sumula-11-

2019-COP.pdf. Acesso em 30/06/2019. 
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4 Conclusão 

A advocacia pro bono está estreitamente ligada à função social do 

advogado, podendo ser entendida, inclusive, como inerente ao exercício da 

advocacia, se considerarmos o dever intrínseco do profissional do direito de 

defesa e proteção do outro. 

Nesse contexto de defesa de direitos da sociedade, percebe-se a 

essencialidade do advogado na luta pela ampliação do acesso à justiça, 

sobretudo quando inserido em uma realidade altamente excludente, como a 

brasileira. Entende-se, portanto, que o reconhecimento do direito de acesso à 

justiça é a porta de entrada para o reconhecimento dos demais direitos e sua 

consequente efetivação. 

Desse modo, é fundamental esclarecer que o acesso à justiça que se busca 

atualmente vai além do mero acesso ao Poder Judiciário. Muito embora o direito 

de ação seja imprescindível no âmbito do Estado Democrático de Direito, a 

principal luta que se trava na efetivação do acesso à justiça é o respeito aos 

Direitos Humanos e o alcance da justiça social. Nessa conjuntura se insere a 

necessidade do fortalecimento de meios alternativos de promoção do acesso à 

justiça, como é o caso da advocacia pro bono. 

O programa “100% pro bono” do Mattos Filho se iniciou como forma de 

reconhecer o dever social da advocacia dentro de um grande escritório brasileiro 

e o comprometimento de seus idealizadores fez com que a iniciativa tomasse 

proporções inimagináveis no que toca a defesa dos direitos humanos. A criação 

de uma prática exclusivamente dedicada à advocacia pro bono demonstra o 

engajamento do Mattos Filho com a causa. 

A iniciativa desenvolvida no Mattos Filho deve ser observada como um 

modelo de sucesso pelos demais médios e grandes escritórios do país, uma vez 

que assumiu a prática de uma atividade voltada ao interesse público, antes 

deixada de lado no âmbito jurídico privado.  

Dentro de uma sociedade com alto grau de exclusão social e atendimento 

jurídico público insuficiente, a difusão da prática pro bono tem como objetivo 
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contribuir com o trabalho legítimo já desempenhado pelas Defensorias Públicas 

e advogados dativos ao redor do país. 

Apesar do preconceito ainda existente entre os conhecedores do Direito, a 

advocacia pro bono não tem o intuito de retirar trabalho dos profissionais acima 

mencionados, mas tão somente colaborar para um atendimento jurídico cada 

vez mais amplo e representativo. 

De todo modo, para que a advocacia pro bono passe a integrar uma cultura 

no universo jurídico brasileiro, sobretudo nos grandes e médios escritórios, é 

imperativo que a OAB reconheça que sua mera regulamentação não é suficiente 

e assuma um papel de destaque em sua expansão. 

Enquanto o órgão máximo de representação dos advogados brasileiros não 

atuar de forma propositiva na difusão da advocacia gratuita, a compreensão do 

advogado privado como ferramenta na democratização do acesso à justiça, 

ainda tão precária no Brasil, permanecerá distante.  
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APÊNDICE I 
 

Entrevista com Roberto Quiroga Mosquera, idealizador da prática Mattos 

Filho 100% Pro Bono, realizada em 12 de junho de 2019. 

 

RQ: A ideia do pro bono ela na verdade se inicia no ano de 1998 quando eu fui 

chamado para dar uma palestra para os calouros na faculdade de Direito da PUC 

de São Paulo, na época eu era professor de lá e me pediram para fazer uma 

palestra com outros professores e o meu tema era falar de como era a advocacia 

dentro de um grande escritório. Enfim, eu fui para a palestra no dia e o meu 

antecessor era o José Eduardo Cardoso, na época era vereador em São Paulo 

e depois foi ministro do governo Dilma, ministro da justiça e ele também era 

professor da PUC. Ele me antecedeu na palestra e ele começa a palestra dele 

dizendo que os calouros entram na faculdade querendo justiça e que na verdade 

não existia justiça e começou a falar que os grandes escritórios eram uma 

mercantilização da profissão e eu fui me abaixando na cadeira, logicamente com 

todo o receio de que eu teria que falar depois e meu tema era falar da advocacia 

dentro dos grandes escritórios. E (José Eduardo Cardoso), como todo político 

disse que teria que ir embora eeu era osegundo a falar sobre o assunto. E então 

eu tive que fazer a palestra sobre os grandes escritórios com aquele incomodo 

obviamente depois dele ter feito uma palestra anterior com todo o tipo de crítica 

à advocacia nesse modelo. Ai eu fiz a palestra e aquilo ficou na minha cabeça, 

eu falei que a gente advogava para grandes empresas multinacionais, tínhamos 

casos internacionais, enfim, fiz toda a exposição. Coincidentemente, nessa 

época eu fui ler um livro do John Grisham chamado o advogado, onde 

justamente o primeiro capítulo fala da advocacia pro bono nos EUA, era um 

homeless (morador de rua) que chega no escritório de NY e agora não me 

lembro mais, mas eu fiquei pensando “Nossa, esse negócio de pro bono”. E aí 

eu comecei a me tocar que realmente o escritório só advogava para rico e não 

advogava para pobre. Nós não tínhamos esse tipo de advocacia de interesse 

público, advocacia de pessoas carentes, enfim, desse tipo de vulnerabilidade 

social. E aí eu comecei a ler mais coisas e aí a gente decidiu fazer no escritório 

ver se tinha alguma forma da gente ter uma advocacia pro bono. E a ideia foi 

justamente mandar um e-mail para todo mundo [do escritório], advogados e 
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funcionários, dizendo “vamos começar ir a algumas entidades, recomendem 

entidades que vocês conheçam, boas, filantrópicas, idôneas e depois de uma 

semana, a gente recebeu mais de cem indicações para essas entidades. E aí 

nós “bolamos”, “olha vamos fazer aqui um grupo e a gente vai visitar essas 

entidades, escolher algumas delas, dedicar a elas um número de horas que a 

gente vai trabalhar por ano, isso de forma gratuita e começamos o projeto pro 

bono no escritório de uma forma informal, mas ela se formalizou porque a gente 

foi visitar todas as entidades e dessas “cento e pouca” entidades, nós elegemos 

23 para justamente fazer essas doação de horas e, a partir daí, ter a advocacia 

pro bono no escritório. E foi muito emocionante porque nós fomos visitar essas 

entidades, visitamos entidades de criança, que as pessoas acabam tendo um 

vínculo maior, fomos visitar idosos em asilos, visitamos entidades que tratavam 

de meio ambiente, hospitais, por exemplo a APAE de São Paulo, a ACD de São 

Paulo, a Ação Solidária do Câncer infantil, enfim, entidades como essas e aí 

escolhemos as 23, fizemos um contrato de pro bono, justamente porque a gente 

estava muito preocupado de que pudesse caracterizar captação de clientela, e 

portanto, [impactar] na ética profissional e aí estabelecemos alguns princípios. 

Por exemplo, primeiro princípio, essas entidades tinham que ser carentes, 

segundo princípio, eu não poderia trabalhar se essas entidades, por exemplo, 

tivessem uma comercial, exemplo, o Bradesco e Fundação Bradesco. Se por 

exemplo se eu identificasse que teria uma entidade comercial à fundação ou à 

associação, a gente não podia advogar. Também estipulamos que para essas 

entidades que a gente advogasse no pro bono, depois que acabasse o contrato 

pro bono, a gente não poderia advogar para elas por dois ou três anos. Elegemos 

também que pra gente advogar pra eles, teríamos que ter duas ou três pessoas 

específicas para falar com eles. Enfim, a gente fez todo um contrato para evitar 

justamente que isso fosse visto como uma captação de clientela. E aí foi super 

emocionante, a gente lançou isso numa reunião nossa, eu na faculdade sempre 

pensava em advogar dessa forma, eu realmente quero poder ajudar” e, 

realmente, a gente viu que é isso, as pessoas querem advogar para pessoas e 

causas paradigmáticas e pessoas carentes, mas num grande escritório como o 

nosso, obviamente, ninguém vai pagar essas horas e então a gente não tinha 

casos assim. E aí começou, a gente começou com as 23 entidades, e aí um dia 

eu fui chamado para fazer uma palestra no Instituto de Advogados de São Paulo, 
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para falar justamente da advocacia pro bono que a gente estava fazendo, que 

era uma inovação, era uma coisa que ninguém fazia, não tinha nada no Brasil 

sobre isso. E aí eu me lembro que também foi o Oscar Vilhena, que era um 

professor da PUC para falar disso, estava também o Celso Cintramori, que era 

um sócio do Pinheiro Neto que foi também falar um pouco e aí nesse dia a gente 

fez a palestra mas no palco tinha um conselheiro da OAB de São Paulo, e 

quando ele viu aquilo, ele disse que era falta de ética, que transgredia o Código 

[de ética da OAB], e começou uma discussão na OAB de São Paulo, onde o 

Mattos Filho e eu, na física, acabamos sendo alvo de um processo disciplinar 

por eventual falta de ética e agente ficou espantado, a gente ficou “ nossa, mas 

como assim, eu estou fazendo o bem e tomando todo o cuidado, como que vai 

dizer que na verdade uma coisa antiética?”. E aí a gente começou a receber 

apoios, eu me lembro que o Miguel Reale Jr. Fez um artigo, publicou no Estadão 

e começou todo um grupo de pessoas falando “isso é um absurdo, a OAB apenar 

todo mundo por estar fazendo o bem”, e aí o que aconteceu: a  OAB voltou atrás, 

fez uma Comissão de advogados, onde eles me convidaram e aí pela primeira 

vez uma seccional no Brasil estipulou um provimento permitindo a advocacia pro 

bono para pessoas jurídicas filantrópicas, não permitiu para pessoas físicas, 

acho que foi em 2001 o provimento e assim, foi paradigmático, ficamos super 

felizes. E aí os escritórios brasileiros começaram a fazer os pro bono para 

entidades filantrópicas, e isso só foi evoluindo, até que mais recentemente, 

também junto com o CESA, e com um trabalho muito grande de todos os 

escritórios grandes do Brasil, a gente conseguiu aprovar uma mudança 

justamente na OAB Federal, permitindo também a advocacia para pessoas 

físicas. E aí foi o máximo, foi o grande ponto que a gente conseguiu e hoje em 

dia o pro bono no Brasil está institucionalizado e a gente pode fazer tanto pessoa 

jurídica, quanto pessoa física.  

YDG: Você pode falar um pouquinho do Instituto Pro Bono? 

RQ: Justamente naquela época, em 2001, quando deu todo esse “rolo” com a 

OAB, o Oscar Vilhena, eu, o Miguel Reale,o Fuchs, e outros profissionais do 

direito, acabamos fundando o Instituto Pro Bono. O Oscar Vilhena conhecia o 

pro bono nos EUA também e aí foi criado justamente o Instituto para fomentar, 

para promover esse tipo de atividade no Brasil, e desde lá o Instituto Pro Bono 
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hoje é um paradigma nesse assunto e um parceiro muito grande disso. Então 

hoje a gente tem todos os [grandes] escritórios com programas pro bono no 

Brasil, a gente tem o Instituto Pro Bono, nós temos a OAB apoiando o pro bono, 

então assim, felizmente foi um sucesso. E no Mattos Filho, a grande 

transformação foi feita no ano passado, onde a gente conseguiu montar um 

departamento que na verdade antes se chamava pro bono e agora se chama 

100% pro bono porque a gente conseguiu aprovar no nosso comitê executivo 

que o Mattos Filho teria uma prática com profissionais dedicados exclusivamente 

à advocacia pro bono. Hoje nós temos dois sócios que ajudam no processo que 

somos eu e a Flavia Regina, temos 4 advogadas full time, só trabalhando com 

coisas pro bono e temos três estagiárias, a Francisca, a Letícia e a Yvilla, no Rio 

de Janeiro. Então além dessa atividade do 100% pro bono, também os outros 

advogados também podem fazer pro bono de forma parcial. E isso também foi 

uma grande inovação. Lá no começo a gente fazia 2.000 horas, 3.000 horas, 

esse ano a gente já está superando 10.000 horas pro bono no nosso escritório. 

Só para ter uma ideia, existem escritórios americanos que chegam a fazer por 

ano 60 mil horas pro bono. E nós já estamos superando 10 mil horas, sendo um 

escritório bem menor do que os americanos. Então assim, acho que síntese do 

pro bono é isso, é realizar o voluntariado, fazer o bem dentro da sua área de 

atuação, então é realizar o bem advogando, só que advogando gratuitamente, 

esse é o objetivo. E também o 100% pro bono viabiliza com que a gente tenha 

advogados aqui com formação em advocacia na área do interesse público, 

porque normalmente quem quer trabalhar nessa área ou vai para a defensoria, 

presta concurso público, vai trabalhar numa ONG, ou vai trabalhar num 

organismo internacional porque os escritórios de advocacia privados não têm 

clientes, na medida que não tem pessoas carentes e vulneráveis para atender. 

Só se tiver um programa pro bono é que um escritório como o nosso pode ter 

isso e a gente conseguiu e a gente hoje “tá” extremamente feliz.  

E o que eu acho para o futuro, qual seria o meu sonho. É que no Brasil nós 

pudéssemos ter um escritório que seja só 100% pro bono. Imagina um escritório 

com 50 advogados que todos só fazem causas paradigmáticas para pessoas 

carentes e para vulnerabilidade social. Claro que esse escritório teria que ter 

algum tipo de financiamento para existir, mas isso é muito comum nos EUA. Nos 
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EUA, nós temos grandes ONGs que na verdade prestam serviços jurídicos. No 

Brasil isso não é possível porque a profissão é exclusiva de sociedades de 

advogados ou advogados individuais. Mas se a gente conseguisse ter um 

escritório 100% pro bono, como se a gente tivesse o Mattos Filho normal e o 

Mattos Filho Pro Bono, esse seria o meu sonho do pro bono um dia, no futuro.  

YDG: Para finalizar, Quiroga, eu só queria fazer mais duas perguntas, a primeira 

é em relação à legislação atual que está no Estatuto da OAB, se você acha que 

ela é suficiente, se você acha que a OAB ainda é muito passiva. 

RQ: Não, eu acho não dá pra reclamar de tudo. A gente está com uma legislação 

avançada, claro que ainda poderia ter melhorias, mas eu acho que isso é um 

processo. Assim, a gente tem tudo que a gente quer hoje, a gente pode advogar 

para pessoas físicas, carentes, a gente pode advogar para entidades de 

filantropia. Então acho que assim, está atendido o objetivo e dá pra fazer muita 

coisa com isso. Ainda existe um pouco de preconceito porque o mundo jurídico 

no Brasil, ele é muito diverso, tem desde o escritório pequenininho, até o 

escritório muito grande, você tem escritório no Amazonas e em São Paulo que 

são muito diferentes. Você tem advocacia de massa, advocacia de qualidade. 

Assim, você tem uma multiplicidade de coisas que fazem o mercado jurídico 

muito complexo. Nós também temos hoje uma realidade no Brasil, em que 

grande parte dos advogados fazem trabalho dativo e recebem da OAB nesse 

sentido, então, a OAB hoje tem um grupo de advogados que só trabalha nessa 

linha e a OAB remunera com remuneração específica para advogados dativos. 

E nós também tivemos um grande crescimento das Defensorias Públicas e que 

também tem condições obviamente de atender. Tem uma frase que é um pouco 

feia de falar, mas que revela isso claramente que foi alguém que disse que agora 

não me lembro o nome, que fala o seguinte: tem pobre o suficiente para a gente 

atender, não falta pobre no Brasil, não falta vulnerabilidade, não falta mulher que 

é agredida, não falta negro que é insultado, não falta gay que sofre violência, 

não falta evangélico que sofre bullying, que sofre preconceito. Então, a 

advocacia pro bono tem um campo de trabalho imenso.  

YDG: Você pode falar um pouco sobre a parceria do escritório com a Defensoria 

Pública? 
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RQ: Então, na verdade nós fomos na Defensoria Pública de São Paulo, isso já 

tem muitos anos, para firmarmos um acordo, onde parte dos casos que eles 

tivessem, que achassem que não teriam condições ou porque questões de 

infraestrutura ou por eventualmente qualquer outra matéria, que a gente pudesse 

fazer com eles algum tipo de parceria. Nós estamos conversando com eles, e 

estamos aí prestes a assinar, a gente ainda não assinou. Já tem resposta 

positiva, mas, ainda não se concretizou, mas a gente espera, em pouco, ser o 

primeiro escritório a ter um convênio com a própria Defensoria Pública para 

receber casos deles, nessas áreas que eu disse, gênero, raça, comunidade 

LGBT, liberdade religiosa e mesmo pessoas com deficiência. 
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APÊNDICE II 
 

Entrevista com Bianca dos Santos Waks, coordenadora da prática Mattos 

Filho 100% Pro Bono, realizada em 21 de junho de 2019. 

YDG: Bianca, você poderia falar um pouco da sua formação acadêmica? 

BW: Então, eu estudei Direito na PUC SP e depois fiz um Mestrado em Direitos 

Humanos, na verdade foi na Filosofia do Direito mas em um programa de direitos 

humanos e Desenvolvimento na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na 

Espanha. Fui pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e também no programa 

estado e sociedade civil.  

YDG: E como você conheceu o Quiroga e passou a trabalhar no Mattos Filho/? 

BW: Conheci o Quiroga através da Flávia [Regina], que participava do projeto. 

Passei a integrar a equipe do escritório em janeiro de 2016 e a proposta era ser 

coordenadora do programa pro bono e era a primeira vez que se criava um cargo 

assim, exclusivo para a coordenação do pro bono. Em 2018 resolveram criar 

uma equipe porque o programa já estava com bastante visibilidade, crescendo 

e o Quiroga viu a oportunidade de ciar uma equipe para isso. A transformação 

em uma prática jurídica deu outra dimensão ao trabalho. Antes da formação da 

equipe, meu cargo era mais administrativo e aí se transformou numa prática 

jurídica. 

Hoje é possível pegar casos mais complexos porque existem pessoas dentro da 

instituição, que trabalham diretamente com isso. Hoje há, sobretudo, a expansão 

dos casos de pessoas físicas, embora sempre houve o apoio dos outros 

advogados do escritório, tendo uma equipe 100% dedicada é muito diferente.  

YDG: E como foi a escolha das frentes de atuação? 

BW: A escolha das principais frentes de atuação aconteceu antes dessa equipe 

existir, EM uma reunião com Flávia [Regina] e José Eduardo [sócio-diretor] foi 

possível a identificação de alguns temas, e obviamente já eram temas que o 

escritório já estava atento, enfim temas da agenda pública, então, os direitos das 
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mulheres, população LGBT, refugiados e solicitantes de refúgio e também 

porque eram temas que o escritório já vinha desenvolvendo nos grupos de 

diversidade. Então na época houve um diagnóstico, um estudo de como era a 

situação desses direitos no Brasil, então eu voltei com uma proposta para o José 

Eduardo e a Flavia [Regina], de quem seriam os nossos parceiros, de como 

faríamos isso acontecer.  

YDG: Como funcionam as parcerias?  

BW: É uma parceria para a indicação de casos, e colocamos à disposição para 

avaliar os casos indicados. Em alguns casos a gente faz uma atuação conjunta, 

para definirmos a estratégia em conjunto e de contar com o apoio dessas 

organizações para que a gente faça uma melhor advocacia possível.  

YDG: Você acha que o papel da OAB ainda é passivo? Como advogada o que 

você acha do papel da OAB atualmente em relação à prática? 

BW: Ainda é um papel um pouco tímido ainda de alguma resistência. Tem dois 

que tem que se ponderar. No Brasil, o maior número de estudantes matriculados 

no Brasil é na faculdade de Direito. Então é uma profissão que se ampliou 

bastante e nem todas as faculdades conseguem fornecer uma “educação de 

qualidade”, com muitas aspas para não ser elitista. É uma profissão 

“precarizada”, de certa forma, o que faz com que exista uma demanda enorme 

por trabalho e tem uma compreensão da OAB de que o trabalho pro bono 

desenvolvido por grandes escritórios poderia tirar parte desse trabalho que seria 

destinado aos advogados dativos ou a escritórios menores, mas isso é uma 

compreensão equivocada porque a gente, ainda mais no Mattos Filho, que tenta 

pôr critérios muito firmes em relação à vulnerabilidade econômica das pessoas 

atendidas, isso não geraria nenhuma competição, porque seriam pessoas que 

ou ficariam na fila da Defensoria Pública ou não contariam com suporte jurídico 

para suas demandas. Então, acho que ainda é preciso vencer essa resistência 

da Ordem de achar que a gente estaria (1) competindo em desigualdade com 

outros profissionais ou (2) usando o pro bono como forma de captação de 

clientela. E nesse sentido, o Mattos Filho faz um pro bono bastante coerente e 

consistente com a demanda de acesso à justiça. Além disso, acho que poderia 
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ser uma Ordem muito mais propositiva, que buscasse avançar nos escritórios e 

delimitar os critérios de atendimento, emitir orientações, estimular estudantes. 

Da mesma forma que a gente tem a OAB hoje se posicionando em relação a 

pessoas que tenham cometido crimes de homofobia e agora o recente crime de 

homofobia ou que tenham sido agressores em casos de violência doméstica, 

não podendo ser reconhecidos como advogados, que ao menos existisse de 

uma forma propositiva e positiva em relação à advocacia pro bono e aí pensando 

muito em valorizar e retomar essa ideia do papel social do advogado e da função 

social da advocacia. Então eu enxergo um caminho enorme que a OAB poderia 

desempenhar.  
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