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JUSTIFICATIVA - PR 0015/2018 
O presente projeto de Resolução visa substituir a Resolução criadora do Prêmio 

Advocacia Cidadã - que visa reconhecer as melhores práticas dentro do meio jurídico, 
incentivando estudantes, advogados, escritórios de advocacia e entidades jurídicas a fortalecer 
essa tão preciosa e importante atividade que é a atuação pro bono para a melhoria da 
sociedade como um todo e para valorização do espírito coletivo e de ajuda ao próximo na 
cidade de São Paulo - com o intuito de facilitar a premiação, incentivando assim as atividades 
pro bono no campo da advocacia, tão importantes para a ampliação do acesso à Justiça em 
nosso país. 

Assim, pretende-se alterar a data da entrega do prêmio para o mês de agosto - 
conhecido por abranger comemorações importantes como a criação dos cursos jurídicos no 
Brasil e o dia do advogado - o que permitirá que a Comissão de avaliação tenha tempo hábil 
para avaliar adequadamente todos os projetos realizados no curso do ano anterior e inscritos 
na premiação. 

A proposta prevê ainda a premiação de ações da sociedade civil organizada, de modo 
que seja incentivado e reconhecido o trabalho de toda essa categoria. 

Ademais, esse projeto propõe uma forma mais simples e clara de indicação dos 
membros que comporão a comissão avaliadora, de modo a facilitar a realização da premiação 
mantendo a qualificação dos avaliadores. 

Por fim, presta-se importante homenagem ao Desembargador Antônio Rulli Júnior, 
membro do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e presidente do Colégio Permanente de 
Diretor de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem), falecido em 14 de janeiro deste ano 
e grande incentivador desta Premiação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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