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    A SANFRAN SOCIAL é uma atividade de extensão universitária da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (FaDUSP) que tem por objetivo fornecer auxílio
jurídico gratuito a ONGs[1] que não tenham condições financeiras de contratar
advogados, assistindo-as (i) no atendimento de requisitos formais de existência e
funcionamento, como inscrição no CNPJ e aprovação de estatuto social; e (ii) com
informações e esclarecimentos básicos em questões jurídicas pontuais.

     O grupo responsável pela atividade de extensão é composto por alunos da FaDUSP
e congrega os orientadores: Professor Associado Diogo Rosenthal Coutinho, do
Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, e o Professor Doutor
Rodrigo Pagani de Souza, do Departamento de Direito do Estado, ambos da FaDUSP.
Conta também com as advogadas responsáveis pela orientação e supervisão técnicas,
Ana Beatriz Araujo Dantas Orlando, Maria da Glória Ferraz de Almeida Prado e Marília
da Costa Golfieri Angella.

    A SANFRAN SOCIAL tem a natureza de extensão universitária e, por essa razão,
configura atividade com fins educativos e de aperfeiçoamento do futuro bacharel,
prezando pelos valores do diálogo, trabalho em equipe, responsabilidade social,
respeito, excelência e ética.

1. APRESENTAÇÃO

     Todo semestre o grupo elege um tema e, a partir dele, seleciona uma ONG atuante
na área temática eleita. Além disso, este tema serve para fins de estudos
aprofundados, oferecimento de palestras e eventos acadêmicos. Para este ciclo (julho
de 2021 - dezembro de 2021) o tema selecionado é “PROTEÇÃO ANIMAL”.

 

2. ATIVIDADES

a.    Elaboração ou regularização de seu estatuto social;
 
b. Regularização de pendências societárias e/ou cadastrais relacionadas à
existência e/ou ao funcionamento da ONG;

c. Compliance, mediante auxílio na formulação (ou aprimoramento) de uma
estrutura de governança, mapeamento de setores de atuação da ONG e auxílio na
criação de um código de ética;

d. Tributário, mediante solução de dúvidas relacionadas a isenções ou
imunidades tributárias;

e.   Administrativo, mediante solução de dúvidas ligadas a eventuais vínculos com
o Poder Público.
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[1] A cada ano, é selecionada uma ONG, de acordo com determinados critérios de
elegibilidades determinados pela SANFRAN SOCIAL e devidamente publicados no
respectivo edital de seleção.

     Será oferecido à ONG selecionada auxílio conforme as necessidades diagnosticadas
pelo grupo, em conjunto com a ONG, e as possibilidades de atendimento, limitado aos
seguintes campos:



       O auxílio prestado pela SANFRAN SOCIAL visa endereçar soluções às dúvidas e aos
desafios apresentados pela ONG, indicando alternativas e soluções possíveis à ONG,
para que ela possa, após um semestre sob o nosso auxílio, dar continuidade ao seu
desenvolvimento e aprimoramento de forma autônoma.

 

   Será selecionada 1 (UMA) ONG que atue com o tema de “Proteção Animal” para
receber o auxílio da SANFRAN SOCIAL neste semestre.

   O processo seletivo será feito a fim de assegurar a seleção da ONG que melhor
atenda aos requisitos abaixo descritos, considerando também a capacidade do grupo
de extensão de melhor contribuir para o endereçamento das questões ou problemas
jurídicos sinteticamente apresentados.

 

3. SELEÇÃO

a.    Estar localizada na cidade de São Paulo;

b.  Não dispor de setor jurídico próprio e nem de recursos para contratação de
advogados;

c.    Desenvolver atividades relacionadas à temática da “Proteção Animal”;

d.   Não ter envolvimento ou financiamento de partidos políticos;

f.  Estar disposta a fornecer informações e interagir com os participantes da
atividade de extensão para a execução das atividades.

e.  Apresentar síntese fiel das questões ou problemas jurídicos que acredita
enfrentar na atualidade; e

 

   Para que possa participar do processo seletivo, a ONG deverá:

 

4. REQUISITOS

    Para fins de inscrição, é obrigatório o preenchimento do Formulário de Inscrição,
anexando ao mesmo a declaração de veracidade e declaração de dados pessoais
devidamente preenchidas e assinadas[2] (disponível em:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UKaBoWmmD70940UIPki6HiCGABIxzVGZ,
demonstrações de trabalhos e serviços relacionados ao tema “Proteção Animal”, bem
como o envio de cópia simples do estatuto social e código de ética da ONG, se houver.
 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO E MODO DE
INSCRIÇÃO

[2] Caso a ONG tenha preferência em assinar as declarações através de assinatura
digital, favor entrar em contato através do e-mail socialsanfran@gmail.com,
informando o nome da ong e o nome e CPF do signatário.

      O auxílio será expresso e consolidado em um documento que compilará as respostas,
impressões e conclusões às demandas apresentadas pela ONG para a Sanfran Social,
em formato técnico a ser acertado e definido posteriormente com a ONG selecionada (ex:
parecer, perguntas e respostas, relatório e etc.)

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UKaBoWmmD70940UIPki6HiCGABIxzVGZ
mailto:socialsanfran@gmail.com


     A inscrição deverá ser realizada através do preenchimento completo do Formulário
de Inscrição e anexo das declarações e demonstrações no link:
https://forms.gle/mzpymbD8da8scoUP9. 

    A inscrição será considerada efetivada quando recebido e-mail de confirmação da
SANFRAN SOCIAL atestando-a especificamente.

   A SANFRAN SOCIAL poderá solicitar, ao seu exclusivo critério, informações e/ou
documentos complementares (por exemplo, certidão de regularidade fiscal) aos
previamente fornecidos para fins de integral atendimento dos requisitos de inscrição.

   Após a confirmação da inscrição, a SANFRAN SOCIAL entrará em contato com o
responsável indicado na inscrição a fim de agendar uma entrevista online, que terá
como objetivo conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela ONG.

 

   Caso a ONG seja selecionada, uma reunião será agendada com o objetivo de
conhecer mais a fundo a demanda e as dúvidas da ONG e definir o formato do
documento que compilará as conclusões da Sanfran Social.

   Ademais, é necessário disponibilidade de horário pelos representantes para a
realização de reuniões esporádicas, a serem marcadas antecipadamente, com
representantes da SANFRAN SOCIAL, a fim de viabilizar o bom andamento das
atividades, fazer repasses e alinhar expectativas. O horário e a plataforma para
realização das reuniões será combinado diretamente com a ONG selecionada. 

 

6. REUNIÕES

     A SANFRAN SOCIAL é uma atividade de extensão da Faculdade de Direito da USP e,
para ser desenvolvida, não recebe financiamento ou qualquer tipo de auxílio
econômico. Quaisquer despesas ou custos que a ONG venha a incorrer para tratativas
com a SANFRAN SOCIAL ou implementação de eventuais orientações deverão ser por
ela integralmente suportados.
 

7. FINANCIAMENTO

     O prazo para inscrição mediante preenchimento do Formulário de Inscrição e envio
da documentação necessária é até às 23:59:59 de 12/06/2021 (sábado).

     O prazo para comunicação acerca do resultado da seleção final, por email, às ONGs
inscritas, é 01/07/2021 (quinta-feira).

       As atividades serão desenvolvidas durante o segundo semestre de 2021. Não há um
cronograma de atividades pré-estabelecido – exceto as datas para seu início e fim, 
 

8. CRONOGRAMA

     O auxílio prestado será pontual e delimitado ao quanto decidido na primeira reunião
entre ONG e o grupo, e pelo tempo determinado de um ciclo, sem possibilidade de
renovação. 
 

https://forms.gle/mzpymbD8da8scoUP9


   No caso de dúvidas ou interesse em esclarecimentos, entrar em contato com a
SANFRAN SOCIAL através do e-mail socialsanfran@gmail.com.

 

Venha fazer parte desse projeto!

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

conforme Item 2.1 deste Edital –, de forma que o cronograma será estabelecido
conforme as necessidades da ONG selecionada e acordado com a equipe da SANFRAN
SOCIAL.
 

mailto:socialsanfran@gmail.com

