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SOBRE A SANFRAN JR.
A SanFran Jr. é a empresa júnior da Faculdade de Direito da USP. Nós
atuamos na prestação de consultorias jurídicas para os segundo e terceiro
setores, como empresas e associações, respectivamente. Nosso serviço é
realizado tanto na modalidade pro bono quanto na modalidade
remunerada, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela OAB. Nesse
sentido, resolvemos problemas legais dos nossos clientes - ONGs, OSCIPs,
startups etc. - para que eles possam focar esforços nas suas atividades-fim.
Buscamos, assim, fazer a diferença no processo de democratização do
direito e fortalecer a ponte entre a sociedade e o conhecimento produzido e
transmitido nas universidades públicas.

Paralelamente, desenvolvemos, ao lado de diversas instituições, projetos de
responsabilidade social, como a Campanha de Doação de Sangue e a
Campanha dos Meses (Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul),
e organizamos a Semana do Estágio e o grupo de estudos de direito
empresarial da faculdade - o CEDEM.

SOBRE AS CONSULTORIAS

Estatutos e Documentos Adicionais;

Contratos:

Contrato de Prestação de Serviço, Contrato de Parceria, Acordos de Pré-

Constituição e MoUs, Termo de Adesão, Termo de Voluntariado, Acordo

de Sócios, Regimento Interno, Termos de Uso, Política de Privacidade

dentre outros;

Pareceres Jurídicos; e

Emissão de CNPJ.

ALGUNS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO:



De maneira genérica, os serviços oferecidos pela SanFran Jr. são voltados
para o segundo setor, composto por empresas do ramo privado, e, em
maior número, para o terceiro setor, composto por iniciativas privadas de
utilidade pública, como associações e fundações.

Dentro destes dois setores, são três os principais públicos-alvos da EJ: 1)
associações de impacto social, como ONGs e OSCIPs; 2) entidades
estudantis e outras empresas juniores; e 3) pequenos empreendedores e
startups, principalmente de alunos universitários. 

Após receber a demanda, uma equipe - composta pelos membros da
entidade - fica responsável por trabalhar na consultoria, com supervisão de
um líder.

Quando a equipe finaliza a demanda, o trabalho realizado pelos membros é
revisado por um dos escritórios parceiros da SanFran Jr..

COMO FUNCIONAM AS CONSULTORIAS?

CLIENTES

ALGUNS DADOS SOBRE AS CONSULTORIAS

22 Estatutos Sociais;
03 demandas Contrato Social;
01 Acordo de Sócios;
03 Termos de Uso;
02 Políticas de Privacidade;
01 Licença de Uso de Aplicativo;
02 Contratos de Sellers;
03 Contratos de Prestação de Serviços;
03 Regimentos Internos;
01 Cartilha (sobre a regulamentação do Open Banking no Brasil); e
01 Parecer (sobre a devolução de ingressos durante a pandemia).

Desde o segundo semestre de 2020, a SanFran Jr. elaborou:



EXEMPLOS DE CONSULTORIAS

A. ONG DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Com demanda vinda do Instituto Pro Bono, a SanFran Jr. prestou
consultoria para ONG fundada por moradores de Paraisópolis e cuja
finalidade é dar apoio humanitário a pessoas em situação de
vulnerabilidade social daquela comunidade. Para isso, elaboramos o
estatuto social da associação e abrimos o seu CNPJ.

B. CURSINHO POPULAR
Redigimos contrato de parceria para uma extensão estudantil que auxilia
vestibulandos de baixa renda de maneira gratuita, tendo como contraparte
uma grande instituição de cursos pré-vestibulares de São Paulo.

C. EXTENSÃO ESTUDANTIL DE EVENTOS
Prestamos consultoria para extensão estudantil da USP que promove
eventos, cursos e outras atividades para elaborar parecer jurídico sobre as
implicações do cancelamento dos eventos anuais, com mais de mil
ingressos vendidos, promovidos pela extensão em função das restrições
impostas pela pandemia de Covid-19. Foram realizadas pesquisas
doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas a respeito dos impactos do
cancelamento sobre a relação contratual e indicadas as possíveis políticas
de reembolso e de reorganização do evento. 

D. STARTUP DE MARKETPLACE
Assessoramos juridicamente uma startup que realiza um marketplace para
venda de produto com foco no público universitário em relação aos seus
contratos de sellers com as marcas que utilizarão a plataforma para vender
seus produtos, perpassando por todo o processo de negociação contratual e
análise das alterações sugeridas pelas marcas. Também elaboramos o
termo de uso que regulamenta o acesso do usuário e consumidor no site.



Um dos principais objetivos da SanFran Jr. é promover e estimular o
desenvolvimento de nossos membros. Para isso, oferecemos regularmente
e exclusivamente aos membros da entidade diversas capacitações que
consistem em aulas ministradas por nossos escritórios parceiros ou outras
instituições com as quais temos contato. Abaixo estão alguns exemplos:

CAPACITAÇÕES E AULAS DE INICIAÇÃO

Capacitação de
Propriedade Intelectual,
por Gusmão e Labrunie

Introdução ao Direito
Tributário, por

Machado Meyer

Termo de Uso e Política
de Privacidade, por

Cascione Pulino Boulos 

Bate-papo sobre
proteção de dados, por
Cascione Pulino Boulos

Capacitação de
Paralegal, por A2

Soluções Inteligentes

CAPACITAÇÕES

SEMANA +

A Semana + é um projeto de imersão
acadêmica, com duração de uma semana,
organizado pelos membros da SanFran Jr. em
parceria com um dos escritórios parceiros -
em 2020, com o VBSO.

Em 2020, tivemos 75 horas totais de capacitação oferecidas!75  horas  



CIT: CICLO DE INICIAÇÃO DOS TRAINEES
Se você está preocupado porque acha que ainda não tem conhecimento
jurídico suficiente para entrar na SanFran Jr., fique tranquilo! Nós
oferecemos o CIT, que visa capacitar os novos membros. O Ciclo é
composto por aulas de diversos temas de Direito, mas também de outras
competências que julgamos importantes, como negociação, liderança e
métodos de pesquisa.

PARCERIAS
Para a realização das consultorias, atividade-fim da SanFran Jr., precisamos
estabelecer parcerias, que podem ser tanto de prospecção - para atrair
novos clientes - quando de desenvolvimento - fundamentais para a
consecução das consultorias e firmadas com escritórios de advocacia.

A. INSTITUTO PRO BONO

O Instituto Pro Bono surgiu com o grande
objetivo de combater a desigualdade de
acesso ao Direito presente no país. Fundado
em 2001, funciona como ponte entre
organizações da sociedade civil sem acesso a
equipes dispostas a oferecer diversos serviços
jurídicos.

PARCERIAS DE PROSPECÇÃO

A SanFran Jr. é parceira do Instituto Pro Bono para prestação de assessoria
voluntária a organizações da sociedade civil. Desde o segundo semestre de
2020, a SanFran Jr. atendeu oito clientes vindos do Instituto.



B. NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO DA USP (NEU)

O NEU é uma instituição sem fins lucrativos, formada
por alunos, pesquisadores e professores da Universidade
de São Paulo, que tem como objetivo desenvolver uma
cultura de empreendedorismo e capacitar
empreendedores dentro da nossa universidade. Em
2020, a SanFran Jr. e o NEU consolidaram sua parceria. 

Mais de 20 membros envolvidos;
Cerca de 30 startups já atingidas; e
Mais de 40 horas de mentorias.

Como resultado, participamos de duas edições do StartupLab - programa
de pré-aceleração para diversos projetos e negócios inovadores -, atuando
para sanar dúvidas dos empreendedores através de pesquisas e mentorias. 

Alguns números sobre a participação da SanFran Jr. no StartupLab:

C. SAMSUNG OCEAN

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil voltada à
capacitação de empreendedores e ao fomento à criação de negócios de
base tecnológica (startups). A participação da SanFran Jr. baseou-se na
promoção de apresentações e mentorias sobre os temas jurídicos mais
relevantes para a estruturação e o desenvolvimento de novos modelos de
negócio baseados na tecnologia.

8 horas de Mentorias;
Mais de 15 Membros envolvidos; e
10 Startups participantes.

Alguns números sobre a participação da SanFran Jr. no Samsung Ocean:



As parcerias de desenvolvimento são firmadas com escritórios de
advocacia. Hoje, são nossos parceiros o VBSO Advogados, o SABZ
Advogados, o Vidigal Neto Advogados, o Cascione Pulino Boulos Advogados
e o Levy & Salomão Advogados.

A SanFran Jr. conta com seus escritórios parceiros para acompanhamento,
orientação e correção final de seus projetos. Eles também assinam
documentos que exigem a firma de um advogado, como é o caso dos
estatutos.

PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO

OUTROS PROJETOS

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

PROJETO TERÇA LEGAL: artigos sobre assuntos jurídicos que produzimos
internamente e divulgamos em nosso site e redes sociais



ARTIGOS  EM CONJUNTO COM OUTRAS ENTIDADES ESTUDANTIS: artigos
sobre temas diversos e cuja produção permite a nossa aproximação com 
 entidades e alunos os mais variados.

ARTIGOS  E CARTILHAS EM CONJUNTO COM ESCRITÓRIOS: conteúdos
relevantes produzidos  em conjunto com advogados de escritórios próximos à
SanFran Jr. e que permitem aprendermos ainda mais com a expertise desses
grandes profissionais. 

PODCASTS



CLIMA: INTEGRAÇÕES E IMERSÃO 
A Diretoria de RH organiza, periodicamente, uma integração, contando com
drinking games, dinâmicas e muito bate-papo! Semestralmente, temos
também a nossa Imersão, na qual tradicionalmente organizamos uma
viagem para discutimos o futuro da entidade e integrar. Em um contexto
pandêmico, porém, fazemos as discussões por meio de reuniões virtuais e
terminamos o dia com um Happy Hour EAD.

NOSSA EQUIPE

DIRETORIA DE COMERCIAL
A diretoria de Comercial é responsável pela recepção das demandas e
acompanhamento das clientes, desde o primeiro contato até o pós-
atendimento. Nesse sentido, tem o papel de desempenhar as reuniões de
diagnóstico, bem como recolher feedbacks das clientes ao longo de todo o
processo da consultoria. Além disso, elabora propostas comerciais e
pesquisas sobre a viabilidade de realização da consultoria.

DIRETORIA DE FINANCEIRO-ADMINISTRATIVO
A diretoria de Financeiro-Administrativo tem o papel de estruturar o
planejamento financeiro para a entidade, além de organizar,
estrategicamente, toda sua administração. É responsável por elaborar,
revisar e assinar nossos contratos com clientes e parceiros, além de
precificar e oficializar nossas consultorias.



DIRETORIA DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
A diretoria de P&D tem o papel de desenvolver os consultores por meio das
capacitações que são feitas em parceria com escritórios e empresas. Os
associados desta diretoria também estão responsáveis pela estruturação do
Ciclo de Formação das Trainees e do Centro de Estudos de Direito
Empresarial (o CEDEM). Ainda, essa é a área que realiza a maior parte das
pesquisas necessárias para projetos paralelos, como a elaboração de
cartilhas e auxílio jurídico para alguns parceiros.

DIRETORIA DE PROJETOS
A Diretoria de Projetos tem como objetivo principal o gerenciamento da
atividade-fim da entidade: as consultorias jurídicas. Ainda, é responsável por
todo o planejamento do calendário de execução das demandas, como a
organização dos prazos de envio para a revisão do serviço pelos nossos
escritórios parceiros. Por fim, essa diretoria fornece suporte aos líderes para
que o processo de consultorias seja realizado com cada vez mais excelência
e contribua significativamente para o desenvolvimento de seus consultores.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
A diretoria de Recursos Humanos tem como papel selecionar novos
membros por meio do processo seletivo, gerir os membros para assegurar o
bem-estar e um bom desempenho, garantir a boa fluidez das consultorias e
o bom aprendizado. Além disso, através do tato, do diálogo e dos eventos
internos, esta diretoria é responsável por mediar, reter, motivar e engajar os
integrantes.

DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
A diretoria de Relações Públicas tem como objetivo cuidar da interação da
SanFran Jr. com o mundo externo, ou seja, trabalhar a imagem da entidade
em relação aos clientes, alunos da faculdade e parceiros institucionais. Isso
é realizado por meio da elaboração e execução de estratégias, campanhas e
eventos para promover uma aproximação e um bom relacionamento com
todos eles. Também, planeja e coordena a Semana do Estágio.



Além das diretorias, nas quais as Trainees podem ser alocadas, a SanFran Jr.
conta com duas Presidências: Interna e Externa. A Presidência Interna
possui o objetivo de garantir o bom funcionamento da SanFran Jr.,
gerenciando as atividades das demais diretorias, certificando a efetividade
da comunicação e do repasse das informações às membras da entidade e
utilizando medidores como ferramentas de aperfeiçoamento e otimização
da Empresa Júnior. Ademais, esta diretoria possui o papel de garantir e
consolidar a cultura institucional da entidade. Por sua vez, a Presidência
Externa é responsável por negociar parcerias com outras instituições. Ainda,
esta diretoria é responsável por representar a SanFran Jr. com a faculdade,
as instituições parceiras e o Movimento Empresa Júnior.

JUNTE-SE A NÓS, CALOURO! EM BREVE LANÇAREMOS O

EDITAL DO NOSSO PROCESSO SELETIVO. FIQUE ATENDO ÀS

NOSSAS REDES SOCIAIS, ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!

PRESIDÊNCIAS

SanFran Jr.

@sanfranjr

SanFran Jr.


