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O QUE FAZEMOS
O programa TrustLaw é um serviço gratuito de prestação de
serviços jurídicos oferecido pela Fundação Thomson Reuters.
O serviço conecta organizações não-governamentais e negócios
sociais com os melhores escritórios de advogados do mundo.

JUNTE-SE A NOSSA REDE

POR QUE FAZEMOS
Ajudamos ONGs e outras entidades do terceiro setor para que
elas possam direcionar seus esforços para as suas missões ao
invés de se preocuparem com a contratação de advogados. A
assitência jurídica gratuita para essas organizações permite que
elas administrem suas operações de forma mais eficiente e
promovam a expansão de suas atividades internacionalmente.
Nossos programas de pesquisa são ferramentas poderosas de
ativismo que permitem que nossos membros compreendam
melhor as estruturas legais e as políticas públicas.

COMO FUNCIONA
Participar do programa TrustLaw é grátis e fácil: vá ao nosso
website e inicie o processo em poucos cliques. Nossa equipe vai
guiá-lo ao longo do caminho. Uma vez membro, você terá acesso
aos melhores advogados dispostos a fornecer gratuitamente
assistência jurídica nos 170 países em que operamos. Como
advogado, você vai ter a oportunidade de fazer a diferença e
promover mudanças sociais apoiando centenas de organizações
de grande impacto.
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Nós apoiamos uma ampla gama de projetos pro bono, desde questões
menores do cotidiano de uma organização, até projetos ambiciosos de
pesquisa que atravessam fronteiras. Alguns exemplos:
Atravessando fronteiras

Expandindo horizontes

Otimizando recursos

Trabalhamos junto com o Debevoise &
Plimpton e o Comitê para a Proteção
dos Jornalistas (CPJ, sigla em inglês)
para realizar um estudo para dar
embasamento jurídico ao lançamento
da campanha ``Os críticos não são
criminosos’’ na América Latina. O estudo
analisou a existência e o uso das figuras
jurídicas ``difamação/desacato’’ como
ferramentas de coerção e intimidação de
jornalistas. O objetivo do projeto é
publicar e difundir um estudo que
englobe as leis, regulamentação e
decisões judiciais mais importantes com
relação ao assunto em cada uma das
quatro regiões das Américas, e
individualmente por país.

Na Colômbia, o escritório Gómez-Pinzón
Zuleta Abogados trabalhou com a Acción
Verde, uma iniciativa dirigida a empresas
com políticas de responsabilidade social
empresarial, para reflorestar o país com
espécies nativas. Com a assessoria do
escritório, a Acción Verde fez uma aliança
com a Honda Motor Company para
compensar com o plantio de árvores o
efeito causado por veículos novos
vendidos no país. Com o acordo, a Honda
se comprometeu a doar 18 árvores por
cada veículo novo que vender, e a Acción
Verde se responsabilizou por plantá-las.
Em três anos, mais de 150 mil árvores
foram plantadas para proteger a reserva
de El Tuparro, uma reserva da biosfera
reconhecida pela UNESCO. A
PricewaterhouseCoopers certifica o
número e a espécie das árvores plantadas.

No Brasil, o escritório Carvalho,
Machado, Timm & Deffenti Adgovados
prestou assessoria tributária para a
SITAWI, uma organização que viabiliza a
expansão de projetos de impacto social,
além de gerenciar fundos sociais para
grandes doadores. A SITAWI financia
organizações a taxas inferiores às do
mercado e oferece suporte em gestão
financeira. Desde o seu início, a SITAWI já
emprestou mais de um milhão de dólares
e alocou 400 mil dólares em outros
apoios para organizações sociais,
gerando um impacto direto na vida de 24
mil pessoas.
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