DEFENSORIA PÚBLICA

Defensoria Pú blica-Geral

DO ESTADO DE SÃO PAULO

Acordo de Cooperação no 02120'17
1O

ADITAMENTO

Processo no 10380/2016

TERMO DE ADITAMENTO
PRORROGAçÃO

PARA

AO ACORDO DE

cooPERAçÃO QUE ENTRE Sr CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO

PAULO

EA

ASSOCTAçÃO EDUCACTONAL

NOVE DE JULHO, MANTENEDORA

DA

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, VISANDO

A

PRESTAçÃO DE SERV|çO DE APOTO À

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E
GRATUITA ÀS PESSOAS LEGALMENTE
NECESSITADAS.

A DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO

PAULO, inscrita no CNPJ sob o no 08.036.15710001-89, com sede na Rua Boa
Vista, 200, 80 andar, Centro, São Paulo/SP, doravante denominada DEFENSORIA,

neste ato representada pelo Defensor Público-Geral,

o Excelentíssimo Senhor

Doutor DAVI EDUARDO DEPINÉ FILHO, portador do documento de identidade

RG no MG 5.104.660 SSP/MG, inscrito regularmente no CPF/MF sob o no
266.621.368-40 e a ASSOCTAçÃO EDUCACTONAL NOVE DE JULHO,
mantenedora da UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, inscrita no CNPJ sob o

no

43.374.768/0009-95, com sede na Av. Francisco Matarazzo, 530, Barra Funda,
Säo Paulo/SP, CEP 05001-000, doravante denominada ENTIDADE, representada

por seu Diretor Presidente, Sr. ANUNCIATO STOROPOL

TO, portador do

documento de identidade RG

9.395.476 SSP/SP e inscrito

larmente no CPF

sob o no 023.006.598-83, por seu Diretor Executivo EDU

qo sToRoPoLt,

no

portador do documento de identidade RG no 10.633.
regularmente no CPF sob o no 023.005.278-98, e por su

1

P/SP

e insc

t

Secretária
D
t.

DEFENSORIA PUBLICA

Defensoria Pública-Geral

DO ESTADO DE SAO PAULO

JOSELY STOROPOLI TZORTZIS, portadora do documento de identidade RG
9.395.474 SSP/SP

e inscrita regularmente no CPF sob o

no

no 040.857.188-86,

resolvem, com fundamento no aftigo 19, inciso Xlll, da Lei Complementar no 988,

de 9 de janeiro de 2006 e Lei no 13.01912014, alterada pela Lei no 13.20412015,

celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO, mediante as cláusulas e
condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA
. DO OBJETO .

A presente PARCERIA tem por objeto a prestação de
serviços de apoio à assistência jurídica suplementar, integral e gratuita à população

da Capital, conforme plano de trabalho acostado às fls. 1441146, que passa afazer
parte integrante do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA
- DO PRAZO DE VIGÊNGIA

-

O prazo de vigência do ADITAMENTO será de 48
(quarenta e oito) meses, com início em2510512018 e término em2410512022.

CLÁUSULA TERCEIRA
- DA PUBLTCAçÃO

-

Esta PARCERIA deverá ser publicada, em imprensa
oficial, até 20 (vinte) dias após sua assinatura.
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DEFENSORIA PUBLICA

Defensoria Pú blica-Geral

DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fica eleito o foro da Capital do Estado de Säo Paulo
para dirimir todas as questões decorrentes da execução desta PARCERIA, que
não poderão ser resolvidas de comum acordo pelas partícipes.
E, por estarem certos e ajustados, firmam as partícipes

o presente termo na presença das testemunhas abaixo.

Paulo,

de 2018.
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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
1. Entidade Proponente: Associação Educacional Nove de Julho, mantenedora da
Universidade Nove de Julho
CNPJ : 43.37 4.768/0009-95
Endereço: Av. Francisco Matarazzo,612 - Agua Branca
Cidade: São Paulo
CEP: 05001-100
Telefone: (1 1) 3823-9005

-

2. Representanteg Legais:
Eduardo Storópoli
Cargo: Diretor Executivo
RG no 10.633.686
CPF no 023.005.278-98

3. Responsáveis pela Execução:

^

. ti \,ìt'

3.1. Leandro André Francisco Lima
Cargo: Coordenador dos Núcleos de Práticas Jurídicas
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2. OBJETO DO TERMO DE COOPERAçÃO TÉCN|CA'

Prestação de assistência jurídica integral e gratuita, suplementar aos legalmente
necessitados nas áreas abrangidas pelo presente plano de trabalho, por meio de
profissionais devidamente q ualificados.
3. JUSTIFICATIVA

Considerando que grande parte da população, que será atendida pelo convênio, é
composta por pessoas hipossuficientes, sem condições de contratar um advogado
sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, torna-se necessário a celebração de
parcerias de apoio à prestaçäo da assistência jurídica de forma a proporcionar
acesso à justiça, otimizando os serviços prestados e agilizando o atendimento.

Desta forma,

a

Associaçäo Educacional Nove

de Julho, mantenedora

da

Universidade Nove de Julho, por meio de seu Núcleo de Práticas Jurídicas do curso
de Direito, implementará em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Säo
Paulo, o serviço de apoio para atendimento jurídico à população carente

A
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4. OBJETIVOS

A celebração da parceria proporcionará o alcance dos seguintes resultados:

.

e

qualitativa na assistência judiciária gratuita aos
legalmente necessitados, ampliando significativamente o número de atendimentos
com utilização de recursos humanos, didático-pedagógicos, físicos e materiais

melhora quantitativa

apropriados;

.
o

aumento do número de estagiários vinculados ao serviço de assistência
judiciária e diversificação das áreas oferecidas;
diversificaçäo das experiências teórico-práticas dos estagiários, concorrendo
para a integração entre teoria e prática e para a consolidaçäo dos desempenhos
profissionais desejados, inerentes ao perfil do operador técnico do Direito.
5. DESCRTçAO DAS ATTVTDADES - METAS

A prestação de assistência
população carente

judiciária gratuita com vistas ao atendimento da
de recursos financeiros será operacionalizada através das

seguintes etapas ou fases:
5.1 Análise da situação econômica-financeira (triagem)

A análise da situação econômico-financeira será realizada por meio de um rigoroso
processo seletivo dos legalmente necessitados, parametrizado pelas condições
sócio-econômicas apresentadas e registradas em documento próprio, atendendo a

3:'ff :?'.Xi.:'få#"'3:åi5;,:#"i'::S:'"3:j;:iü3''J,lor.'''?-el'tegrP'
A triagem sêrá realizada pela Defensoria Pública do Estado em sua-i¿np¡eq-g)NorteOeste e posteriormente os usuários seräo encaminhos à lnstituição de Ensino,
portando þticio Çe encaminhamento.
,.i,:
i

5.2 Atendimento
O atendimento objetivará diagnosticar, a situaçäo processual dos usuários para a
escolha do remédio jurídico adequado, realizado pelo estagiário, sob a orientaçäo e
responsabilidade do profissional contratado, todos supervisionados pelo coordenador
do projeto.
5.2.1 O número de encaminhamentos mensais será de:

Foro(s)
ional
Santo Amaro

Cível/Família/
não
infracional
Cível/Família/
Santana

lnfância

lnfância

Santo Amaro

Número de
encaminhamentos
Até 25

Vila Maria

Até 20

Memorial

Até 30

Unidade do NPJ

não

infracional
Cível/Família/
lnfância näo

Santana
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Criminal

Santana

6

Até 30

Memorial

5.2.2 A área jurídica envolvida consistirá:
a

Área de famítia envolvendo sobretudo ação de alimentos, execução de
alimentos, separaçäo judicial, divórcio, conversão em divórcio consensual,
anulação de casamento, investigaçäo de paternidade, guarda, regulamentação
de visitas, restabelecimento de
revisional
alimentos,
reconhecimento e dissoluçäo
de união estável, emancipaçäo
judicial outorgada e co
a, curatela, cautelares e pedido de
alvará, curadoria especial, entre outros.

,

o

de

Area
atuando em questões cíveis, principa lmente em açöeslde rito.s_
I
o rdinários e sum anos,¡ execução , embargos Qo devedor, impugnação à
execução, consignaçäo em pagamento, declaratórias, embargos de terceiros,
possessórias, cautelares, revisional de aluguel, despejo, mandado de
segurança e procedimento especial de jurisdição voluntária/contenciosa,
curadoria especial entre outras.
I

a

Area da tnfância e Juventude, em todos os casos de colidência.

principalmente, no acompanhamento dos
de rito sumário, ordinário e especial, impetração de

Área criminal, consistindo
processos criminais
habeas corpus.
5.3 Propositura da ação

Nas demandas da área cível e de família, antes da propositura da ação, haverá
prévia tentativa de conciliação entre as partes interessadas, com a finalidade de
buscar a solução pacífica dos conflitos, podendo fazer uso da mediaçäo, também.

A propositura da ação, que deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias da entrega dos
documentos ou da tentativa infrutífera de conciliação/mediação, consistirá em
elaboraçäo da peça formal fundamentada em estudos e pesquisas doutrinárias e
jurisprudenciais, acompanhada dos necessários elementos probatórios que o caso
concreto requerer, bem como a observância das teses institucionais da Defensoria
Pública.
5.4 Acompanhamento
O acompanhamento consistirá na tomada de todas as medidas necessárias à regular
tramitaçäo do processo até satisfação dos interesses do usuário.
Com o envolvimento dos
iários nas diversas
ou fases do
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haverá um enriquecimento das experiências curriculares, através de sua participação

em atividades jurídicas reais cobertas pelo Termo de Cooperação Técnica, tais
como:
a) atividades práticas de negociaçäo, conciliação e mediação;
b) atuação jurídica oral;
c) visita orientada;
d) análise de autos findos;
e) elaboraçäo de textos e peças jurídicas.
f) estudos e pesquisas das fontes formais de Direito (legislação, costumes, doutrina,
jurisprudência) etc;
g) participação em audiências.

5.5 lnterposição de recursos
A interposição de recursos, de forma adequada e tempestiva, visará ao reexame das
decisões judiciais, no sentido de reformá-las total ou parcialmente, até satisfação dos
interesses do usuário.
5.6 Educação em Direitos
O projeto consistirá também na mútua cooperação para implantação de "Educação
em Direitos", cabendo às partes a união de esforços para elaboração e distribuição
de cartilhas, bem como, palestras jurídicas
ir.i
; ,:', '' l.'r i,ii r\ i \ 6. PRAZO
O fTèIIo- dê Gooperaçäo Técnica' Íigorará pelo período de 48 (quarenta e oit_o)
me5és, a contar da data da sua asSinatura, salvo previsão contrária no instrumento
do iTermo de Cooperação Técnica, podendo ser prorrogado por períodos de doze
mebes, observando o fimite de 60 (sessenta) meées, mediante termo aditivo, após
proposta justificada e novo plano de trabalho que deveräo ser apresentados pela
entidade pelo menos con\90 (noventa);dias antes do término do ajuste.
7. EQUIPE

A Equipe de trabalho será formada por:

.
.
.

01 (um) coordenador do projeto
11 (onze) advogados
30 (trinta) estagiários

8. DOS RELATORIOS DAS ATIVIDADES

Os relatórios das atividades desenvolvidas ficarão sob a responsabilidade

do
Coordenador do projeto, que os encaminhará atê o dia 10 de cada mês ao Defensor

Público Coordenador

da Regional competente pa'a

Assessoria de Convênios.

manifestação

e envio à

9. LOCAL E HORARIO DE ATENDIMENTO
Para o desenvolvimento das atividades descrítas neste Plano de Trabalho, a
Universidade Nove de Julho disponibilizará os seguintes recursos físicos:
Prédios es pecificamente destinados ao desenvolvimento de atividades acadêmicas/l
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em especial, para a prestação de assistência judiciária gratuita, localizado

nos

Campi:

Prédio D - Barra Funda, São
Paulo - SP, 01 156-000;
Santo Amaro: R. Amador Bueno, 3891491- Santo Amaro, São Paulo - SP, 04752900 (2o SS, ao lado do terminal)
Vila Maria: Rua Guaranésia,250 -Vila Maria
adequados para atender à demanda da população carente e a operacionalizaçäo dos
serviços a serem prestados pelos profissionais;
local para espera sentada com distribuição de senha, respeitando a ordem de
chegada bem como as prioridades de atendimento previstas em Lei;
local apropriado para realização de cadastros informatizados dos cidadãos que
forem buscar este serviço;
esPago para atendimento reservado que garanta a dignidade e privacidade do
cidadão, preferencialmente divididos em mini-salas de atendimento;
mobiliário adequado para a espera, cadastro, atendimento e para a elaboração
das peças jurídicas;
equipamentos de informática, tais como impressoras
computadores,
devendo estes ter acesso à rede mundial de computadores (internet).

Memorial: Rua Deputado Salvador Julianelli, s/n

-

.
o
o
o
o

e

O atendimento dar-se-á nas dependências do prédio do NPJ da Universidade Nove
de Julho (UNINOVE) - Campus "Memorial", "Santo Amaro" e "Vila Maria", reservadas
única e exclusivamente para as atividades da Assistência Judiciária Gratuita, de
segunda à sexta no horário das 13h às 17h.
São Paulo , 23 de maio de 2018

ação Educacional Nove de Julho

nd
dré ranc
Li a.Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica
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