
Faculdade de Direito da Universidade de Massachusetts - Dartmouth 

Clinica de Desenvolvimento Comunitario 

333 Faunce Comer Road ♦ North Dartmouth, MA 02747 ♦ Telefone: 508-985-1163 ♦ Fax: 508-985-1136 

1. Organiza�ilo:

Solicita<;iio de Assistencia Juridica Pro Bono 
(Atualizado em 02/07/2022) 

Parte 1: Informa�oes de contato do cliente em potencial 

DATA DE HOJE: ______ _ 

Marque esta caixa se a Organizayao ainda nao existir: □ 

Nome da Organiza9ao: __ _ _ _ ____________________ _ _ _____ _ 

Endere,o: _________ _ _ __ __________ _____________ _ 

Cidade, Estado, CEP: _______________ __ _______ _ _ ______ _ 

Telefone: ____ __ _ _ _ _____ Site (se aplicavel): ________________ _

Email: _______________ Fax (se aplicavel): _____ _ __________ _ 

2. Contato Principal:

Nome da Pessoa de Contato Principal/Propriettirio: 

Posi,ao/Titulo: 

Endere,o: - ---------- - - - -- -------- - ------------

Cidade, Estado, CEP ________________ _ ________ _ _ ______ _ 

Telefone principal (para o qual podemos entrar em contato corn voce): _______________ __ 

Fixo □ Trabalho □ Celular □ Telefone(s) altemativo(s): _________ _ ___________ _ 

E-mail: ______________ Fax: (se aplicavel): _ ________ __ _____ _

Metodo(s) Preferido(s) de Contato: Telefone □E-mail□ Qualquer um dos dois □ 

Melhores horclrios para ligay5es/reuni5es: _____________ __ ________ _ __ _ 

Outras Notas de Contato: ___________________ _ _ _ ________ __ 

3. Contato Secund3rio:

Nome da Pessoa de Contato Secund3rio/Propriet:irio: (se aplicAvel): ____ _ _ _ _______ __ 

Posi,ao/Titulo: 

Telefone de Trabalho: _ ___________ Telefone(s) altemativo(s): _ _ _ ________ __ 

E-mail:

Metodo(s) Preferido(s) de Contato/Outras Notas de Contato: ______ _ _________ _ ___ _ 
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4. HA algum prazo relacionado ao seu pedido de assisrnnciajuridica, ou voce necessita da conclusao dos serviyos
juridicos ate uma data especifica? Nao □ Sim □

Se Sim, por favor explique e fome,a data(s) relevante(s):. ______________ _ ______ __ 

5. Como voce ouviu falar da Clinica de Desenvolvimento Comunit8.rio? _________________ _�

6. A organizayiio j3 se inscreveu anteriormente na Clinica de Desenvolvimento Comunit8.rio para assistencia jurfdica?

Nao□ Sim□ 

7. A organizayao ou algum de seus principais tomadores de decisao ja trabalhou anteriormente com a Clinica de

Desenvolvimento Comunit3rio? Nao □ Sim □ 

Se Sim, favor indicar quando e em que condiy5es: - - - - - - --------------------� 

8. Voce tern alguma necessidade especial da qual a Clinica deva estar ciente ( como o uso de um interprete ou

acomodayOes para pessoas com deficiencias)? Por favor, saiba que a existencia de necessidades especiais nao afetara sua 

elegibilidade para os serviyos da Clfnica: Nao □ Sim □ 

Se Sim, por favor explique: ________________________________ _ 

Parte 2: Informa�oes Sohre a Organiza�ao 

9. Marque a caixa apropriada para sua organizayao: Com fins lucrativos □ Sem fins lucrativos □ Nao tenho certeza □

JO. Descreva brevemente sua organizayao e suas atividades, incluindo os produtos ou serviyos que ela fomece: ___ _ 

11. Descreva a Area geogr3fica e/ou base de clientes que sua organizayao atende: ______ _ _ _ ______ _

12.Se sua organiza�ao esta operando atualmente como um dos seguintes tipos de entidade, por favor, marque a

caixa correspondente: 

□ Nao tenho certeza □ Pinna individual □ Sociedade

□ Corporayao Com Fins Lucrativos □ Corporayao Sem Fins Lucrativos □ Sociedade de Responsabilidade Limitada □

Outro; Por favor especifique:. ________________________________ _
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13. Quando a organizayao corner;ou a operar? _____________________ _ _____ _

Marque aqui se a organizar;ao ainda nao comer;ou a operar: □ 

14. A organizar;ao tern algurn funcionArio, estagifirio ou volunt8.rio? Nao□ Sim□

Em caso afirmativo, por favor especifique quantos, e descreva brevemente suas atividades: _ __________ _ 

15. Sua organizayao colabora regularmente com outras organizayOes para atingir seus objetivos? Nao o Sim □

Se Sim, por favor identifique as outras organizayOes e descreva a natureza de qualquer colaborayao (anexe uma folha 
adicional se necessArio ): 

16. A organizayfto esta atualmente trabalhando com um advogado, ouja trabalhou anteriormente com um advogado?

Nao□ Sim□ 

Se Sim, por favor, responda As seguintes perguntas sobre cada advogado ou escrit6rio de advocacia corn quern a 
organizayao trabalhou (por favor, anexe folhas adicionais se for necessclrio rnais espayo ): 

Nome do Advogado: - ------------------------ -- - ------

Escrit6rio de Advocacia: ------------ - - - --------- - -- ----------

Endereyo do Escrit6rio de Advocacia: _________________ _ _ _ _ __________ _ 

NU.mere de Telefone: __ _ _ _ ________________________ _ _ _ _____ _ 

Endere,o de E-mail: ______________ _ _ ________ __ _ _ _ ______ _ 

Datas de Rela,ao de Trabalho: _ _ _ _ _ _________ _ _ _ ______________ _ 

Que trabalho o advogado desernpenhou para a organizayao? ____________ _ _ _ _______ __ 

Por que o advogado nao representa rnais a organizayao neste assunto? __ _________ _ _ _ _____ _ 

0 advogado solicitou pagamento da organizayao por fomecer algurn dos serviyos juridicos acima? Nao □ Sim □ 
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Parte 3: Necessidades Juridicas 

17. Por favor, indique suas razOes para entrar em contato com a Clfnica, marcando as caixas abaixo que
correspondem as necessidades juridicas de sua organiza9ao:

□ Assessoria Juridica Geral para Detenninar as Necessidades

o Escolha da Assistencia da Entidade

□ Imobiliclrias ou Uso do Solo (incluindo assuntos de Proprietclrio/Inquilino)

□ Forma9ao/Incorpora9iio de uma Ernpresa ou Organiza9ao sem fins lucrativos ( circule um)

□ Direito do Trabalho

□ Regulamentos Govemamentais

□ Elaborayfio/revisao de estatutos, acordos operacionais ou documentos de govemam;a semelhantes

□ Elaborayao ou Revisao de Contratos. Por favor, especifique o tipo de contrato, se for conhecido: __ __ _

□ Dutro; Por favor, especifique: ________ _ _ _ _ _ ________ _ ________ _

18. Voce pode utilizar o espayo abaixo se quiser exp Ii car rnelhor suas necessidades legais ( ocasionalmente, os serviyos
jurfdicos <la Clinica podem estar disponiveis em Areas alern daquelas especificadas acima, corn base em uma
deterrninayao caso a caso ):

Parte 4: Informa�oes Financeiras 

A C/fnica solicita as seguintes informar;Oes financeiras, organizacionais e pessoais para ajudar a determinar se os 
candidatos se quali.ficam para servi9os legals, gratuitos e pro bona com a Clinica. Jsto se correlaciona com o compromisso 
da Clinica em atender empresas e organiza98es sem fins lucrativos que nfio teriam condi98es de pagar por assistencia 
juridica. 

InforrnafOes Financeiras da Organizafi'io 

19. Qua! foi a receita bruta total da organizayao para o ano fiscal mais recente (incluir todas as receitas
independenternente das despesas)?

$ ______ _ __ _ _ _ ____ _ 

4/7 



Faculdade de Direito da Universidade de Massachusetts 

Clinica de Desenvolvimento Comunitario 

Solicita,iio de Assistencia Jurfdica Pro Bono 

20. Quais foram os lucros totais da organizayao em seu ano fiscal mais recente (igual a receita bruta descontada por

quaisquer despesas)? $ __ _ _ _____________ _

21. Quale a receita bruta total prevista da organizayao para seu ano fiscal atual? $ _______ _ _ __

22. Qual e o lucro total previsto da organizayao para seu ano fiscal atual? $ _ _________ _ __ _

23. A organizayao e financiada parcial ou totalmente por outra fonte que nao seus proprietaries? Nao o Sim □ Se Sim, por

favor, descreva a natureza do apoio e sua fonte (por exernplo, membros da famflia, amigos, bancos, doay5es): 

24. A organizayao, ou alguem em nome da organizayao, solicitou recenternente algum emprestimo ou subsidio para

financiA-la, ou recebeu alguma doayao? Nao □ Sim □

Se Sim, por favor explique: -- ------------------------- -- - ---

25. Qual e o valor do ativo circulante total da organizac;fto? $ __________ _ _ ________ _

26. Quanta dinheiro a organizac;ao detem atualmente? $ _ _ _ _ _ ________________ _

Parte 5: Materiais Adicionais 

27. Por favor, anexe c6pias de tantos dos seguintes documentos quanta possivel (guarde os originais para seus pr6prios

registros):

□ Uma c6pia do piano de neg6cios da organizac;ao, se for uma empresa com fins lucrativos; piano

estrategico, se for uma organizac;ao sem fins lucrativos; ou outros materiais descritivos sobre a

organizac;ao.

□ Uma lista dos names e infonnar;Oes de contato de todos os coproprietcl.rios, diretores, conselheiros e/ou

dirigentes da organizac;ao. (Por favor, inclua name, cargo/tftulo, enderec;o e nUmero de telefone de cada um 

deles).

□ Se apliccl.vel, uma c6pia da licenc;a comercial da organizac;ao, artigos da organizac;ao e/ou documento de

governanc;a (tais coma Estatutos, Acorda de Parceria ou Acorda Operacional).

□ Uma c6pia do balanc;o atual da organizac;ao, declarac;ao de lucros e perdas, e/ou orc;amento.

□ Uma c6pia da declarac;ao de impasto de renda mais recente da organizac;ao OU uma c6pia do mais recente

Formul3rio 990 da IRS de uma organizac;ao sem fins lucrativos OU c6pias da declarac;ao de impasto de renda

pessoal mais recente dos principais dirigentes da organizac;ao.
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Parte 6: Autoriza�ao e Assinatura 

AUTORIZACAO PARA LIBERAR INFORMACOES 

Informac5es sobre a solicitacao: Eu autorizo a Clinica de Desenvolvimento Comunitfilio da Faculdade de Direito da 
Universidade de Massachusetts - Dartmouth ("Clinica"), suas organizay6es colaboradoras e seus agentes e funcionArios, a 
verificar, divulgar e fazer c6pias de toda e qualquer informa9ao fomecida nesta Solicitayao durante a determinayao da 
elegibilidade para serviyos legais pro bono, ou durante o curso da representayao legal, se meu caso for aceito. 

Divulgacao: Eu, por meio deste docurnento, isento qualquer pessoa ou entidade que cumpra corn esta Autorizayao de toda 
e qualquer den(mcia relacionada com a divulgayao de tais infonnay5es e documentos. 

Autorizacao para Divulgar Informac5es a Terceiros: Pode haver casos em que pode ser benefico para a Clfnica consultar 
parceiros da comunidade sobre a sua Organiza980. Esses parceiros podem incluir prestadores de servii;os juridicos locais ou 
institui96es de desenvolvimento comunit3rio. Voce autoriza a Clinica a divulgar infonnay5es sobre seu caso a terceiros para 
ajud3-la a avaliar e concluir o trabalho em seu caso. 

Alem disso, ocasionalmente, os profissionais da midia ou da imprensa podem perguntar sobre os tipos de clientes que 
representamos. Voce: □ autoriza □ nao autoriza (por favor, marque uma) a Clinica a compartilhar seu nome e o nome de sua 
organizayao com profissionais da imprensa, e a revelar que voce e ( ou sua organizayao 6) um cliente atual ou antigo da 
Clinica, se aplic3vel, bem corno a identificar sua organizai;ao nos materiais de marketing da Clfnica. 

Validade: Uma c6pia desta Autorizayao ser3 tao vAlida quanto o original. 

Ao assinar abaixo, voce certifica que todas as informay5es fomecidas nesta Solicitai;ao de Assistencia Juridica Pro Bono sao 
verdadeiras e completas, de acordo com o seu conhecimento, e que esta autorizado a apresentar esta Solicitayao em nome da 
organizayao acima mencionada. 0 solicitante concorda em notificar a Clinica no caso de qualquer mudanya nestas 
infonnai;Oes enquanto continuar a buscar assistenciajuridica da Clfnica, e concorda que a Clinica tern o direito de rejeitar 
qualquer solicitante, ou desistir de representar um cliente que submeta uma Solicitayao com informay5es imprecisas. Voce 
reconhece ainda que esta Solicitayao e um pedido de assistencia jurfdica, e sua apresentai;ao a Clinica nao a obriga a aceitar 
a representayao de seu assunto. A Clinica detenninar3 quais candidatos oferecera serviyos juridicos com base na necessidade 
do candidato, na capacidade da Clinica e na experiencia de aprendizado fornecida aos estudantes. A apresentayao desta 
Solicitayao nao obriga voce ou sua organizai;ao a aceitar os serviyos da Clinica, ou a Clinica a fomece-los no futuro. 

Assinatura: __________________________ Data: __ ________ _ 

Nome em Letra de Fonna: ___________________ Tftulo: _________ _ 

Assinatura: __________________________ Data: __________ _ 

Nome em Letra de Forma: _ _ _ _ ________________ Titulo: ____ _ _ _ _ _ _  _ 
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Solicitariio de Assistencia Juridica Pro Bono 

A Clinica protegera a confldencialidade das informar;oes apresentadas nesta Solicitar;iio, em conformidade com as 

regras eticas previstas nas Regras de Conduta Proflssional de Massachusetts, e na Autorizar;iio de Divulgar;iio de 

Informar;oes acima, independentemente de sua organizar;iio conlralar 011 niio os servir;os da Clinica. 

Por Javor, en vie sua Solicitar;iio pree11chida com todos os a11e.xos necesstirios por email, correio 011 f ru: para a 

Clfnica de Dese11volvime11to Comunittirio 110 seg11i11te emlerer;o: 

Clinica de Dese11volvime11to Com1111ittirio 

Faculdade de Direito da Universidade de Massachusetts - Dartmouth 

333 Fa1111ce Comer Road 

North Dartmouth, MA 02747 

Fax: (508) 985-1136 

EMAIL: lowe11s@µmassd.edu (cc: c/i11iccoordi11ator@11massd.ed11} 

Obrigado por seu interesse na Clinica de Desenvolvimento 
Comunitario! Em breve um representante da Clinica dara 

seguimento ao seu pedido. 
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