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Rogério de Menezes Corigliano
Sérgio Rosenthal
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Composição 2012
Diretoria Executiva

Presidente:  Arystóbulo de Oliveira Freitas
Vice-Presidente: Sérgio Rosenthal
1º Secretário:  Leonardo Sica
2º Secretário:  Fernando Brandão Whitaker

1º Tesoureiro:  Luiz Périssé Duarte Junior
2º Tesoureiro:  Alberto Gosson Jorge Junior
Diretor Cultural: Roberto Parahyba de Arruda Pinto
Assessor da Diretoria: Luís Carlos Moro

Em 2012, a AASP registrou 1.290 correspondências e expediu 1.637 ofícios.

Os diretores da AASP estiveram presentes 
nos seguintes eventos: 

•	 Ato Público pelo Trabalho Seguro na Construção Civil 

promovido pelo TST nas obras do estádio de Itaquera

•	 Cerimônia de entrega do relatório do anteprojeto de reforma 

do CDC no Senado 

•	 Colóquio Judicial Rio+20 de Direito Ambiental 

•	 Congresso de Direito do Trabalho Abrat e AATS – Santos-SP 

•	 Congresso sobre propriedade intelectual e direito autoral 

•	 Cúpula dos Povos: novos direitos e paradigmas 

•	 Encerramento do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB 

•	 Homenagem ao CIEE na Assembleia Legislativa de São Paulo 

•	 Jantar em homenagem à ministra Eliana Calmon 

•	 Missa de Santo Ivo 

•	 Rio+20 

•	 Sessão Solene de Outorga do Colar do Mérito Judiciário ao 

Poeta Paulo Bomfim

•	 VI Conferência Estadual dos Advogados no Rio Grande do Sul 

•	 XIII Simpósio Trabalhista de Direito Previdenciário (Abrat e 

Iape) – Recife-PE 

•	 XIV Simpósio Trabalhista Caravana Abrat (OAB-AM) –

Manaus-AM 

•	 XVI Simpósio Trabalhista Caravana Abrat – Porto Alegre-RS 

•	 XVII Simpósio Trabalhista Caravana Abrat – Belo Horizonte-MG

Cerimônias de posse: 

•	 Comissão da Verdade da OAB-SP

•	 Conselho Superior da Magistratura

•	 Corregedor-geral da Justiça, desembargador José Renato Nalini

•	 Corregedor-geral do TRF da 3ª Região, Fábio Prieto

•	 Desembargador do TJSP, Seção de Direito Público, Samuel 

Alves de Melo Júnior

•	 Desembargador do TJSP, presidente da Seção de Direito 

Criminal, Antonio Carlos Tristão Ribeiro

•	 Desembargador do TJSP, presidente da Seção de Direito 

Privado, Antonio José Silveira Paulilo
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Em Defesa da Advocacia

A AASP,
em Notas Públicas, manifestou-se sobre:

•	 as dificuldades enfrentadas pelos advogados perante a Car-

teira dos Advogados do Ipesp 

•	 a defesa do Poder Judiciário e a Constituição Federal – ADI 

nº 4.638 e MS nº 31.085

•	 o peticionamento eletrônico no Fórum João Mendes Jr.

Por editoriais:

•	 apresentou uma reflexão sobre o STF e o CNJ 

•	 pediu mais urbanidade no tratamento aos advogados

Apresentou propostas/sugestões:
•	 para aprimorar infraestrutura da Sala dos Advogados no 

STJ 

•	 de cancelamento ou reforma do enunciado da Súmula Vin-

culante nº 5

•	 de dilação do prazo para início da distribuição obrigatória 

pelo meio eletrônico nas comarcas do Estado

•	 para implantação de certificação digital na página do TRF 

da 1ª Região

•	 para o Projeto de Lei nº 8.046/2010 do Senado Federal – 

arts. 87, 512, 522, 789, 790 e 861 do CPC (2766/2)

•	 Desembargadores do TJSP – Afonso Celso Nogueira Braz, 

José Floriano de Alckmin Lisboa e Renato Rangel Desinano

•	 Desembargadores do TJSP – Pedro Yukio Kodama, Roberto 

Grassi Neto, João Carlos Sá Moreira de Oliveira e Christine Santini

•	 Desembargadores do TJSP – Walter Cesar Incontri Exner, 

Dácio Tadeu Viviani Nicolau, Carlos Eduardo Pachi, Edison 

da Silva Martins Pinto, Alberto Marino Neto, Oscild de Lima 

Júnior, Alex Tadeu Monteiro Zilenovski e Osvaldo Palotti Júnior

•	 Desembargadores do TJSP – Israel Góes dos Anjos, Reinaldo 

de Oliveira Caldas, Maria de Lourdes e Rachid Vaz de Almeida

•	 Desembargadores do TJSP – João Batista Morato Rebouças 

de Carvalho, Edson Ferreira da Silva e Eduardo Sá Pinto 

Sandeville

•	 Desembargadores do TJSP – Renato Delbianco e Leonel 

Carlos da Costa

•	 Diretoria da Ajufe

•	 Diretoria da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo

•	 Diretoria do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)

•	 Diretoria do TJM-SP

•	 Diretoria Executiva, Comissão Disciplinar e de Prerrogativas 

e Conselho Fiscal da Amatra II

•	 Juíza Clarissa Campos Bernardo, membro efetivo do TRE

•	 Juízes do 183º Concurso de Ingresso à Magistratura

•	 Novos juízes do TIT

•	 Presidente do TIT, juiz José Paulo Neves

•	 Presidente do TJSP, desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori

•	 Presidente do TRF da 3ª Região, desembargador Newton de Lucca 

•	 Procurador de Justiça Márcio Fernando Elias Rosa no cargo 

de procurador-geral da Justiça

•	 Promotores de Justiça de São Paulo substitutos 

•	 Vice-presidente do TJSP, desembargador José Gaspar 

Gonzaga Franceschini

•	 Vice-presidente do TRF da 3ª Região, Salete Nascimento

A AASP divulgou nota de: 

•	 falecimento do jurista Arnaldo Süssekind

•	 homenagem ao conselheiro Luís Carlos Moro no TST; ao 

professor Ari Possidônio Beltran e ao ex-presidente da 

AASP, Marcio Kayatt

•	 recondução do ex-presidente da AASP Marcio Kayatt à Presidência 

do Conselho da Carteira de Previdência dos Advogados

A AASP participou de:  

•	 Audiência Pública sobre o anteprojeto do Código Penal 

•	 Cerimônia de Instalação da Conferência Internacional de Ciências 

Forenses em Multimídia e Segurança Eletrônica (ICMedia 2012), 

em Brasília

•	 Cerimônia de Outorga do Título de Professor Emérito do Centro 

de Extensão Universítária (CEU) ao professor Paulo de Barros 

Carvalho

•	 Comemoração dos 25 Anos do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec)

•	 Comemorações dos 75 Anos do TJM de São Paulo

•	 Exposição “Impressionismo: Paris e a Modernidade – Obras-

Primas do Museu D’Orsay” no Centro Cultural Banco do Brasil 

(CCBB) em São Paulo



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2012

4

Impetrou mandado de segurança questionando 

decisão do CNJ sobre a disciplina aplicada no sistema de 

distribuição centralizada de requerimentos e documentos nos 

cartórios de registro da capital paulista

Ingressou com ação na Justiça Federal de São 
Paulo, com o objetivo de proteger os direitos dos profissionais 

inscritos na Carteira do Ipesp

Ingressou no CNJ com Pedido de Providências, 

solicitando interferência na forma de implantação do PJe no 

Fórum João Mendes Jr.

Obteve êxito:
•	 com a não paralisação das atividades e dos prazos 

processuais para implantação do novo sistema de 

informatização das Varas Cíveis Centrais e Varas do 

Tribunal do Júri de São Paulo

•	 com o reinício escalonado dos prazos processuais no TRT 

da 2ª Região 

•	 garantindo acesso às informações e documentos no site 

do TJSP 

•	 no CNJ, com o direito de livre escolha de cartório 

•	 no CNJ, com a concessão de liminar ao Pedido de 

Providências para a suspensão do cronograma de 

implantação do PJe no Fórum João Mendes Jr.

•	 no STJ, que acolheu sua ação sobre a inconstitucionalidade 

da taxa de desarquivamento de autos 

•	 no TST, que atendeu seu pedido sobre o funcionamento da 

nova versão do sistema e-DOC 

•	 perante a Corregedoria-Geral da Justiça, que atendeu sua 

solicitação referente à 1ª Vara Cível de Indaiatuba 

•	 sobre dificuldade nos depósitos judiciais realizados no 

Banco do Brasil

Manifestou seu apoio ao PLS que trata do cumprimento 

das sentenças e da execução de títulos extrajudiciais na JT

Manifestou-se contrariamente:
•	 à tentativa de redução de valores em desapropriações 

•	 ao Projeto de Lei nº 2.154/2011 – fim do Exame da OAB

•	 ao veto presidencial a dispositivo que trata dos crimes de 

lavagem de dinheiro 

Manifestou sua preocupação:
•	 relativa ao teor do texto do art. 9º, inciso XIV, da Lei nº 

12.683/2012 – Crime de Lavagem de Dinheiro e a sua 

aplicação aos advogados 

•	 quanto à utilização do protocolo integrado na interposição 

de recursos nos Tribunais Superiores

Recebeu esclarecimentos sobre:
•	 a ausência de controle do retorno das cartas intimatórias 

e citatórias no 31º Ofício Cível Central de São Paulo 

•	 a delonga no processamento dos feitos em trâmite no 

Foro Regional da Lapa

•	 a demora no andamento de processos na 2ª Vara Cível de 

Praia Grande; na Vara Cível de Araras e na 2ª Vara Cível 

de Mirassol

•	 a morosidade excessiva no andamento de processos 

e emissão de certidões de honorários de advogados da 

Assistência Judiciária na 2ª Vara Judicial de Mairiporã

•	 a morosidade na admissibilidade de recursos especiais no 

TRF da 3ª Região

•	 a mudança temporária do Juizado Especial Cível da Lapa 

•	 a precariedade das instalações do Protocolo do Fórum 

Cível de Santos

•	 a reserva de vagas no estacionamento da Polícia Militar, 

na R. Ribeiro de Lima, 140, para veículo de advogados

•	 a tramitação de processos que tenham idosos como parte 

na 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo

•	 as dificuldades encontradas para realizar o cadastro no 

sistema de processo eletrônico no Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo

•	 as dificuldades enfrentadas pela 1ª Vara de Registros Públicos 

•	 o levantamento de depósitos judiciais por procuradores 

munidos de poderes para receberem e darem quitação nos 

processos em trâmite na 6ª Vara Federal de Guarulhos

•	 o protocolo drive-thru 

•	 os inconvenientes para verificar processos na 2ª Vara 

Cível de Atibaia

•	 os óbices enfrentados pelos advogados no Setor Executivo 

Fiscal de Osasco

•	 os problemas com certificados digitais

Solicitou:
•	 a integração dos colégios recursais do interior ao sistema e-SAJ

•	 a publicação de intimações processuais do TST no Diário 

da Justiça

•	 apoio ao Projeto de Lei nº 3.392/2004, que estabelece a 

imprescindibilidade da presença de advogado nas ações 

trabalhistas

•	 prazo de 180 dias para instalação do PJe no TJSP

•	 respeito e urbanidade no relacionamento entre 

magistrados, MP e advogados
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Solicitou esclarecimentos sobre:
•	 a disponibilização em inteiro teor de despachos, 

decisões e sentenças  

•	 a listagem de ruas pertencentes ao Foro Regional do 

Butantã para atualização do Sistema de Logradouro 

•	 a morosidade no andamento dos feitos em trâmite da 1ª 

Vara da Fazenda Pública do Fórum Central de São Paulo

•	 alterações no sistema bancário para recebimento da 

Guia FEDTJ 

•	 as dificuldades para verificação de processos na 2ª Vara 

Cível de Atibaia

•	 as vagas de estacionamento da Polícia Militar no Bom 

Retiro 

•	 o recebimento dos advogados pelos desembargadores do TJSP

•	 os motivos da transferência do Juizado Especial Cível da 

Lapa para o Fórum da Freguesia do Ó

•	 os procedimentos adotados em relação aos 

levantamentos judiciais, principalmente sobre os casos 

em que os advogados já foram constituídos nos autos, 

com poderes para darem e receberem quitação

Solicitou esclarecimentos sobre a morosidade:
•	 na 5ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de 

Santana

•	 na distribuição de processos que tramitam em segredo 

de justiça 

•	 na liberação de alvarás pela Vara Judicial de Nova Odessa

•	 na publicação de sentenças prolatadas pelo Juizado 

Especial Cível de Carapicuíba na Imprensa Oficial

•	 no andamento dos processos em trâmite na 5ª Vara Cível 

de Jundiaí; da 2ª Vara Judicial de Mairiporã; da 1ª Vara 

de Falências e Recuperações Judiciais do Fórum Central 

de São Paulo; do Juizado Especial Cível de São Bernardo do 

Campo; da Vara Única do Foro Distrital de Parelheiros; da 6ª 

Vara Cível de Santo Amaro; da 1ª Vara Cível de Araras e da 1ª 

Vara Cível do Fórum João Mendes Jr. 

•	 processual na 23ª Vara Cível Central de São Paulo e na 

Comarca de Santos

Solicitou providências:
•	 no cumprimento da periodicidade semanal das sessões 

de julgamento das Câmaras de Direito Público, Direito 

Criminal e de Direito Privado do TJSP

•	 para acelerar, na fase inicial, a apreciação de recursos no 

TRF da 3ª Região

•	 para intimação de advogados constituídos nos autos de 

depósitos judiciais 

•	 para retorno do serviço de protocolo de petições drive-thru 

•	 para sanar as condições precárias do prédio do Setor de 

Executivo Fiscal de Osasco

•	 quanto à alteração da súmula do TST que trata da 

sucumbência em honorários advocatícios na Justiça do 

Trabalho

•	 quanto à dificuldade de acesso às informações processuais 

no site do TJSP

•	 relativas à demora na juntada de petições e na apreciação 

de pedidos de urgência na 1ª Vara da Família de São Miguel 

Paulista

•	 sobre a morosidade para levantamento de depósitos 

judiciais nas agências do Banco do Brasil 

•	 sobre as dificuldades de estacionamento no Fórum Cível 

de Taboão da Serra

Campanha “De Olho no Fórum” – com o intuito de colaborar no aprimoramento dos serviços 

judiciais, lançou sistema implantado no mês de agosto, que permite a captação de dados sobre a qualidade 

dos serviços prestados no Poder Judiciário paulista por meio de enquetes disponibilizadas no site da AASP. 

Em 2012 foram analisados:

•	 61 cartórios  do Fórum João Mendes Jr. – 840 participantes
•	 Foro Regional de Santo Amaro –  744 participantes
•	 Comarca de Bauru (Fóruns Estadual, Federal e Trabalhista) –  111 participantes 

•	 Foro Regional de Santana – 346 participantes
•	 Comarca de Santos (Fóruns Estadual, Federal e Trabalhista) –  99 participantes
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•	 vice-presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil 

da OAB-MT, Welder Queiroz dos Santos

Recebeu na sede da AASP, em 2012, di-
versas autoridades, dentre elas:

•	 diretor executivo da Fundação Procon, Paulo Arthur Lencioni Góes

•	 diretora financeira administrava do Centro de Estudos das 

Sociedades de Advogados (Cesa), Moira V. Higgard-Caine  

•	 diretora jurídica do CEU – Escola de Direito/Instituto 

Internacional de Ciências Sociais (IICS), professora Ana Karan 

•	 ministro do STJ, Humberto Martins 

•	 ministro do STJ, Cesar Asfor Rocha (aposentadoria)

•	 presidente da Associação Paulista dos defensores Públicos 

(Apadep), Rafael Português

•	 presidente da OAB-Osasco, José Paschoal Filho

•	 presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

(Creci-SP), José Augusto Viana Neto

•	 presidente do Movimento dos Advogados em Defesa dos 

Credores Alimentares do Poder Público (Madeca), Felippo 

Scolari Neto

•	 presidente do Sindicato dos Advogados de SP, Carlos Alberto 

Duarte

•	 presidente do TST e do CSJT, ministro João Orestes Dalazen

•	 presidente Nacional do Centro de Estudos das Sociedades de 

Advogados (Cesa), Carlos Roberto Fornes Mateucci

•	 representante do Movimento dos Advogados em Defesa dos 

Credores Alimentares do Poder Público (Madeca), Marcos 

Paulo Jorge

•	 representante do Movimento dos Advogados em Defesa dos 

Credores Alimentares do Poder Público (Madeca), André 

Almeida Garcia

•	 representante do Movimento dos Advogados em Defesa dos 

Credores Alimentares do Poder Público (Madeca), Domingos 

Pires de Matias

•	 representante do Movimento dos Advogados em Defesa dos 

Credores Alimentares do Poder Público (Madeca), Cláudio 

Sérgio Pontes

•	 secretária da justiça e defesa da cidadania, Eloísa Arruda

•	 secretário de direito econômico, Vinícius Marques de Carvalho 

•	 vice-presidente nacional do Centro de Estudos das Sociedades 

de Advogados (Cesa), Carlos José Santos da Silva

A Diretoria da AASP realizou visitas a 
autoridades, dentre elas:
 
•	 assessor da presidência do TJSP, poeta Paulo Bomfim

•	 conselheiro federal da OAB-BA, dr. Marcelo Cintra Zarif

•	 Conselhos de Administração, Consultivo e Fiscal do CIEE

•	 coordenador das Unidades Prisionais da região 

metropolitana de São Paulo, Hugo Berni Neto

•	 corregedor regional do TRF da 3ª Região, desembargador 

federal Fábio Prieto de Souza 

•	 corregedor-geral da Justiça, desembargador Renato Nalini

•	 defensora pública, Daniela Cembranelli 

•	 desembargador do TJSP, Antonio Carlos Malheiros 

•	 desembargador do TJSP, Samuel Alves de Melo Júnior

•	 ministro do STJ, Felix Fischer 

•	 ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva 

•	 presidente da Apamagis, desembargador Roque Antonio Mesquita

•	 presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de 

Santos, Gerson Fastovsky

•	 presidente da Escola Nacional de Advocacia (ENA), Manoel Bonfim

•	 presidente da Fundação Padre Anchieta, Belisário dos 

Santos Júnior

•	 presidente da OAB de Bauru, Caio Augusto Silva dos Santos

•	 presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, 

desembargador Antonio Carlos Tristão

•	 presidente da Seccional da OAB-MG, Luís Cláudio Chaves

•	 presidente do STJ, ministro Antonio Carlos Ferreira

•	 presidente do TJSP, desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori 

•	 presidente do TRF da 3ª Região, desembargador Newton De Lucca 

•	 presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Nelson Nazar

•	 presidente do TRT da 2ª Região, desembargadora Maria 

Doralice Novaes

•	 presidente do TST, ministro Oreste Dalazen

•	 secretário da Administração Penitenciária do Estado de São 

Paulo, Lourival Gomes

•	 secretário municipal de Negócios Jurídicos de São Paulo, 

Cláudio Lembo

•	 secretário substituto de Assuntos Legislativos do Ministério 

da Justiça, Gabriel Sampaio

•	 tesoureiro da Seccional da OAB-MG, Antônio Fabrício de 

Matos Gonçalves

•	 vice-prefeita de Bauru, Estela Alexandre Almagro

Visitas
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Eventos
A AASP promoveu em sua sede os 
seguintes eventos:
 
•	 Dia 19 de janeiro
Debate sobre as ações da Cracolândia 

•	 De 5 a 9 de março

•	 Dias 23 e 24 de março
II Congresso Brasileiro de Direito Comercial 

•	 Dia 16 de abril
Palestra sobre Direito Eleitoral com o ministro Dias Toffoli

•	 Dia 26 de abril
Painel Reforma da Lei de Concorrência: Lei do Cade 

•	 Dia 21 de junho
2º Seminário de Direito, Estatística e Jurimetria 

•	 Dias 2 e 3 de agosto
1º Congresso Paulista de Direito Administrativo - Idap 

 

•	 De 6 a 10 de agosto

•	 Dia 29 de agosto
Painel “Experiência com o Direito do Consumidor europeu: uma 

análise crítica”

•	 Dia 17 de setembro
Seminário: O Superior Tribunal de Justiça: atuação, decisões, 

tendências e recurso especial – AASP

•	 Dias 20 e 21 de setembro
28º Encontro de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – 

Procon 

•	 De 22 a 26 de outubro

•	 De 25 a 27 de outubro
2º Encontro de Advogados e Magistrados Trabalhistas – AASP, OAB 

Federal, Abrat,  AATSP, IASP, Amatra 2 e EJud 2

•	 Dia 23 de novembro
8º Fórum de Direito Desportivo AASP – IBDD

Realizou em outras cidades:
 
•	 De 17 a 19 de maio

•	 Dia 28 de setembro
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Participou dos seguintes eventos:

•	 Dia 6 de março
XIII Simpósio Trabalhista – Abrat e I Simpósio de Direito 
Previdenciário – Iape – Recife-PE

•	 Dia 11 de abril
VI Conferência Estadual dos Advogados – Porto Alegre-RS

•	 Dia 13 de abril
XIV Simpósio Trabalhista – Abrat – Manaus-AM

•	 De 26 a 28 de abril
Congresso de Direito do Trabalho – Abrat – Santos-SP

•	 De 3 a 5 de maio
Congresso Internacional de Direito Civil – IASP – Guarujá-SP

•	 Dia 25 de maio
XVI Simpósio Trabalhista – Abrat – Porto Alegre-RS
 
•	 Dia 1º de junho
XVII Simpósio Trabalhista – Abrat – Belo Horizonte-MG

•	 De 16 a 20 de junho
Rio+20 - Colóquio Judicial e Cúpula dos Povos – Rio de Janeiro-RJ

•	 Dia 20 de junho
Caravana Abrat – Honorários Advocatícios – Brasília-DF

•	 Dia 23 de junho
17º Encontro Regional de Advogado – Bauru-SP

•	 Dias 28 e 29 de junho
I Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB – Painel sobre 
Sustentabilidade e Financiamento Sindical Privado – Belo 
Horizonte-MG

•	 Dia 3 de agosto
XVIII - Simpósio Trabalhista – Abrat – Vitória-ES

•	 Dias 9 e 10 de agosto
5º Congresso Brasileiro de Sociedade de Advogados – Sinsa – São 
Paulo-SP 
•	 Dia 18 de agosto
22ª Bienal do Livro – São Paulo-SP

•	 Dias 23 e 24 de agosto
Encontro Norte-Riograndense dos Advogados Trabalhistas 
(Enatra) – Abrat – Natal-RN

•	 De 23 a 25 de agosto
V Congresso Paulista de Direito de Família – IBDFAM – São 
Paulo-SP

•	 De 25 a 29 de agosto
XVII Congresso Brasileiro de Direito Ambiental – São Paulo-SP

•	 Dia 27 de agosto
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – Rumos da 
Resolução nº 125/2010 do CNJ – Fadusp – São Paulo-SP

•	 De 5 a 7 de setembro
XXXIV Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas 
(Conat) – Maceió-AL

•	 Dia 10 de setembro
XVIII Encontro Nacional dos Dirigentes de Escolas Superiores 
da Advocacia (ESAs) – OAB-MG – Belo Horizonte-MG

•	 Dia 24 de setembro
Ato em Defesa do Código Penal – Fadusp – São Paulo-SP

•	 Dia 27 de setembro
II Congresso do FDJUR – São Paulo-SP

•	 De 16 a 18 de outubro
9ª Fenalaw – São Paulo-SP

•	 Dias 17 e 19 de outubro
XXVI Congresso Brasileiro de Direito Tributário – São Paulo-SP

•	 De 18 a 21 de outubro
XXXI Congresso da Associação dos Advogados Trabalhistas de 
São Paulo – Campos do Jordão-SP

•	 De 18 a 22 de outubro
IV Congresso Internacional do IBDFAM e Congresso de Direito 
de Família do Mercosul – Gramado-RS

•	 Dia 25 de outubro
2º Encontro de Advogados e Magistrados Trabalhistas – São 
Paulo-SP

•	 Dia 6 de novembro
4º Encontro do Novo Advogado Paulista – São Paulo-SP

•	 Dias 6 e 7 de novembro
Fórum Brasileiro de Direito Financeiro – Fadusp – São 
Paulo-SP
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Rede de Produtos
e Serviços

No exercício de suas atividades estatutárias, em 2012, a AASP 
disponibilizou seus produtos e serviços e atuou perante os di-
versos órgãos públicos, sempre com o objetivo de prestar um 
serviço de excelência aos 90.640 associados e estagiá-
rios e 150 assinantes.

Seguro de vida garantido pela SulAmérica Seguros: em 2012 
foram pagos  160 sinistros.

:: Publicações 
Boletim AASP

Publicado semanalmente com os principais assuntos 
relacionados à área jurídica, como notícias do Judiciário e 
novidades legislativas. Além disso, são divulgadas as ações da 
AASP em defesa da advocacia, as mudanças nos procedimentos 
dos tribunais, bem como dos principais eventos realizados pela 
Entidade e novos produtos e serviços oferecidos aos associados.

No dia 6 de agosto, um novo formato foi disponibilizado aos 
leitores do Boletim AASP. Ao acessar a versão digital do 
periódico, é possível manuseá-lo virtualmente por meio de um 
recurso chamado pageflip, que adapta publicações do meio 

•	 Dias 8 e 9 de novembro
II Congresso de Direito Penal e Direito Processual Penal – Porto 
Alegre-RS

•	 Dias 9 e 10 de novembro
Seminário de Direito e Processo do Trabalho – Recife-PE

•	 Dia 30 de novembro
Palestra “Os desafios da advocacia” – IASP – São Paulo-SP

impresso e simula na tela de seu computador ou dispositivo 
móvel (Android, iPad e iPhone) o movimento de paginação que 
acontece no formato original.

Coleção de minicódigos AASP 

Em formato compacto, a AASP publica, anualmente, o conteúdo 
atualizado dos códigos mais utilizados pelos profissionais do Direito.

Em 2012, foram disponibilizados:

•	 Código Civil – 7ª edição

•	 Código de Processo Civil – 2ª impressão da 4ª edição

•	 Constituição Federal – 5ª edição

•	 Código de Defesa do Consumidor – 4ª edição

•	 Consolidação das Leis do Trabalho – 3ª edição

•	 Códigos Penal e de Processo Penal – 3ª edição e 2ª impressão 
da 2ª edição, respectivamente

Revista do Advogado

Em 2012, foram publicadas as seguintes edições da Revista do 

Advogado:

Nº 115

Direito e Internet 

Lançada em abril – tiragem de 92.000 exemplares.

Apresentando análises sobre os avanços da informatização no Di-

reito, a edição nº 115 retrata esse novo cenário e destaca os avan-

ços da informatização e dos meios eletrônicos nos tribunais.
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Nº 116

Contratos

Lançada em julho – tiragem de 92.700 exemplares.

Edição que apresentou novidades no formato digital, permitindo o 

manuseio por meio do pageflip, que adapta publicações do meio 

impresso e simula, na tela de seu computador ou dispositivo móvel 

(Android, iPad e iPhone), o movimento de paginação que acontece 

no formato original, possibilitando a aplicação de zoom para  

facilitar a leitura e a visualização de textos e imagens. A pesquisa 

de texto do conteúdo de cada edição, a visualização das páginas 

em miniatura e a navegação por todas as matérias e artigos por 

meio do menu “Tabela de Conteúdos”, reduzindo o caminho ao 

assunto de interesse, também fazem parte da novidade, bem 

como a possibilidade de se criarem marcadores nos trechos de 

interesse que poderão ser utilizados em documentos.

Nº 117

Princípios Constitucionais 

Lançada em outubro – tiragem de 93.150 exemplares.

A edição nº 117 da Revista do Advogado trata dos valores 

fundamentais da ordem jurídica do país inseridos a partir de uma 

reflexão profunda sobre o tema proposto, em textos produzidos 

por 25 articulistas especializados.

Nº 118

Temas atuais do Direito Tributário

 

Lançada em dezembro – tiragem de 93.400 exemplares.

Editada com o objetivo de compartilhar com todos os associados o 

cenário atual desse segmento da advocacia, indica suas tendências, 

fornecendo melhor compreensão das questões tributárias atuais.

Opúsculo

Apontamentos sobre o ITCMD no Estado de São Paulo – 

lançado em dezembro – tiragem de 92.080 exemplares.

Com o intuito de esclarecer e orientar os advogados acerca do 

tema ITCMD, o Conselho Diretor da AASP constituiu a II Comissão 

de Debates em seu Centro de Estudos. 

Após o estudo completo de todas as leis, decretos, portarias 

e outras normas infralegais que regulam a matéria e outros 

detalhes sobre o imposto, foi possível reunir os resultados para 

apresentar a publicação do opúsculo “Apontamentos sobre o 

ITCMD no Estado de São Paulo”.

:: Publicações Eletrônicas

Guias AASP de Endereços e Custas 
Judiciais

Guia de Endereços para o Advogado: esse serviço 

existe há mais de duas décadas, com o objetivo de oferecer aos 

associados informações sobre os endereços e telefones dos 
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Serviços de Apoio
Assinantes AASP

Categoria criada para atender aos futuros profissionais – 

estudantes do 1º ao 5º ano e os bacharéis de Direito que ainda 

não possuam nenhum tipo de registro na Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB).

Durante o ano de 2012, 150 assinantes realizaram o cadastro 

na AASP.

Acompanhamento legislativo (projetos 
de lei)

Em 2012 a AASP acompanhou a tramitação de diversas propostas 

de lei, podendo ser destacadas: 462 propostas de lei, sendo 

300 na Câmara dos Deputados e 162 no Senado Federal.

Acompanhamento de processos 

O acompanhamento de processos foi realizado no ano 

de 2012 pela internet, nos terminais instalados em locais 

estrategicamente localizados, como na sede da AASP (Rua 

Álvares Penteado, nº 151 – 4º andar) ou no Complexo Judiciário 

Ministro Mário Guimarães (Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313 – 

Barra Funda – Sala dos Advogados).

Aplicativo AASP

Em 2012, uma nova ferramenta para facilitar o trabalho dos 

advogados foi implementada pela AASP. Pelo dispositivo móvel, 

as intimações e notícias disponibilizadas pela Associação 

também podem ser acessadas gratuitamente pelo Aplicativo 

AASP, compatível com smartphone AndroidTM, iPadR e iPhoneR.

Durante 2012 foram realizados 10.812 downloads.

Biblioteca Élcio Silva

A Biblioteca da AASP findou 2012 com 40.908 volumes, 

catalogados e indexados, que podem ser recuperados pela base 

física ou pela internet, no site da Associação.

Em 2012, a Entidade adquiriu 730 obras entre compra e 

doação de editoras, autores e associados.

12.527 associados utilizaram presencialmente a Biblioteca, 

além das solicitações de pesquisa por encomenda e outras 

informações por e-mail.

Cálculos Judiciais 

Um importante serviço oferecido pela internet aos associados, 

no qual um sistema inteligente efetua cálculos avançados e faz 

atualização monetária, permitindo aos associados muito mais 

precisão na hora de realizar contas matemáticas. Tudo de modo 

simples, confiável e sem custo adicional.

Certificação Digital AASP

Em 2012, a AASP deu continuidade ao serviço de emissão 

de certificados digitais, possibilitando aos profissionais do 

Direito realizarem a transmissão digital de peças processuais 

e documentos à Receita Federal, pelos bancos, pelo STF, STJ 

e TST, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo, pelos Fóruns Digitais e Regionais.

órgãos dos Poderes Administrativo, Judiciário e Legislativo, 

assim como de cartórios extrajudiciais do Estado de São Paulo, 

das subseções da Ordem dos Advogados e dos feriados dos 

municípios paulistas.

Guia de Custas Judiciais e Extrajudiciais: criado 

em 2006, é mais uma ferramenta para auxiliar o advogado no 

recolhimento das custas judiciais para o Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça 

Estadual e Justiça do Trabalho, apresentando as ações, os 

recursos, as despesas processuais e respectivas guias de 

recolhimento. Também disponibilizada no site, facilita assim 

a sua alteração no momento oportuno; traz, ainda, as custas 

referentes aos emolumentos dos cartórios extrajudiciais.

Clipping Eletrônico AASP

No ano de 2012, o Clipping Eletrônico recebeu 4.243.172 
acessos.
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•	 Paraíba (2 cidades)

•	 Paraná (41 cidades)

•	 Pernambuco (15 cidades)

•	 Piauí (1 cidade)

•	 Rio Grande do Norte (6 cidades)

•	 Rio Grande do Sul (66 cidades)

•	 Rondônia (14 cidades)

•	 Roraima (1 cidade)

•	 Santa Catarina (2 cidades)

•	 São Paulo (37 cidades)

•	 Sergipe (3 cidades) 

•	 Tocantins (3 cidades)

Com a finalidade de capacitar e credenciar os participantes 

para atuação como conciliadores e mediadores judiciais (de 

acordo com autorização obtida pela AASP no TJSP), com 

aprofundamento na temática e em consonância com a Resolução 

nº 125, o Departamento Cultural da Associação promoveu, 

durante o período de 25/9/2012 a 26/3/2013, o “I Curso AASP para 

capacitação de conciliadores e mediadores judiciais”. Foram 147 

horas-aula sobre o tema, ministradas por especialistas. 

Digitalização de Processos 

O serviço é oferecido no 4º andar da Associação, com rapidez e 

conforto aos associados que precisam transformar em arquivo 

digital as peças que desejam transmitir eletronicamente aos 

tribunais.

Em 2012 foram atendidos 816 usuários.

Distribuição

Oferecido desde a década de 1940, o serviço de entrega 

personalizada da AASP é disponibilizado para todos os 

associados que preferem receber as intimações e publicações 

no formato impresso.

Em 2012 o setor pôde contar com 108 entregadores que, 

todos os dias, saíram às ruas com intimações, Boletim, Revista 

do Advogado, minicódigos, entre outros, para entregá-los 

nos milhares de endereços cadastrados em São Paulo e em 

municípios vizinhos como Campinas, Santos, Sorocaba e regiões. 

A AASP também esteve em outras localidades, para atender aos 

advogados que exercem suas atividades em cidades do interior e 

litoral paulista e em outros Estados. Em 2012 foram emitidos 12.750, 

sendo 743 em escritórios e 1.134 durante eventos realizados nas 

cidades de Atibaia-SP, Bauru-SP, Belo Horizonte-MG, Igarassu-PE, 

Jundiaí-SP, Maceió-AL, Manaus-AM, Natal-RN, Recife-PE, Santos-

SP, Sertãozinho-SP, Uberlândia-MG e Vitória-ES. 

Competência Territorial

Em 2012, a busca pela competência territorial das ruas da capital 

paulista teve continuidade pelo site da AASP e pelo serviço de 

Atendimento ao Associado, de forma simples e intuitiva. 

Cursos AASP

Presente em quase todos os Estados da Federação, o 

Departamento Cultural da AASP realizou em 2012:

215 cursos presenciais na sede da AASP, com a participação de 

8.026 inscritos.

116 cursos transmitidos pela internet, com a participação de 

4.114 pessoas.

80 cursos por satélite (telepresencial), com a participação 

de aproximadamente 13.000 pessoas, entre advogados e 

estudantes, nos seguintes Estados:

•	 Acre (1 cidade)

•	 Alagoas (3 cidades)

•	 Amapá (1 cidade)

•	 Amazonas (1 cidade)

•	 Bahia (20 cidades)

•	 Ceará (12 cidades)

•	 Espírito Santo (16 cidades)

•	 Goiás (22 cidades)

•	 Maranhão (10 cidades)

•	 Mato Grosso (6 cidades)

•	 Mato Grosso do Sul (12 cidades)

•	 Minas Gerais (39 cidades)

•	 Pará (12 cidades)
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Escritório em Brasília

O Escritório AASP em Brasília disponibilizou, em 2012, com todo 

o conforto das modernas instalações, praticidade e eficiência, 

serviços de apoio, proporcionando aos seus associados residentes 

na capital federal e àqueles que lá precisaram realizar suas 

atividades:

•	 concessão de cópias de 46 acórdãos

•	 58 andamentos de processos

•	 233 cópias de processos capa a capa

•	 62 certidões

•	 22 despachos

•	 1.049 cópias de peças processuais

•	  448 pedidos de cópias por meio de fotografia

•	 255 distribuições

•	 1.251 protocolos de petições

•	 10 certificados digitais emitidos

Foram atendidos 2.779 associados.

Informações econômicas no site da 
AASP 

Reunidos em um só lugar para facilitar a busca rápida, os 

associados contam com a garantia de constante atualização do 

conteúdo disponibilizado.

Os principais índices judiciais e econômicos que são de grande 

utilidade para quem atua na área jurídica foram disponibilizados 

pelo site da AASP, sendo atualizados mensal, trimestral e 

anualmente. Foram disponibilizadas também as tabelas para 

atualização de débitos judiciais relativos às ações que tramitam 

na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista.

Dentre os índices de atualização mensal, aluguéis, salário 

mínimo e salário-família, além do seguro-desemprego, todos 

os associados podem consultar qual tem sido o rendimento da 

poupança, quanto está a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da 

economia brasileira, além de dezenas de índices, como o IGP-DI, 

que mede a variação de preços no atacado, e o IGP-M, que mede a 

inflação, ambos calculados pela Fundação Getulio Vargas.

Na seção “Índices Judiciais”, também estão disponíveis para 

consulta as tabelas elaboradas pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo (Depre), pela Justiça do Trabalho, bem como pela Justiça 

Federal, que fornecem a informação necessária para efetuar 

os cálculos de atualização monetária dos débitos judiciais, dos 

precatórios e requisitórios de pequeno valor, além de oferecerem 

uma tabela prática para cálculo dos juros de mora, elaborada 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Intimações AASP

O serviço de Intimações da AASP ofereceu aos associados a 

leitura de publicações divulgadas pelos Diários Oficiais de todo o 

território nacional, inseridas nos seguintes jornais:

Diário Eletrônico do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), Diário 

Oficial do Estado (DOE - jornal OAB), Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP), Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional 

do Trabalho (1ª, 2ª, 2ª complemento, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 

10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª 

Regiões), Diário da Justiça Federal (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões), 

Superior Tribunal Militar (STM), Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), do Tribunal de Justiça Militar (TJM), do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (CSJT), do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

(TRE-SP), do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT-SP), Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo, Diário do Executivo, Diário Legislativo 

(Tribunal de Contas), Diário Oficial do Município (DOM), Diário 

Oficial da União (DOU).

Publicações enviadas por meio eletrônico (e-mail) pelos seguintes 

tribunais: Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Tribunal de Justiça de 

Alagoas (TJAL), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal 

de Justiça do Amapá (TJAP), Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), Tribunal de Justiça 

do Espírito Santo (TJES), Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul (TJMS), Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG), Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Tribunal de Justiça da 

Paraíba (TJPB), Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Tribunal de 
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Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte (TJRN), Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul (TJRS), Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), Tribunal de 

Justiça de Rondônia (TJRO), Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJSC), Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Tribunal de Justiça 

do Tocantins (TJTO), Tribunal Regional Eleitoral (Acre, Alagoas, 

Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,  Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia,  Roraima, Santa 

Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Jurisprudência AASP

Com acesso gratuito ao sistema, em 2012, 243.585 visitantes 

(89.455 visitantes únicos) utilizaram o novo sistema on-line 

de jurisprudência da AASP. A pesquisa dos acórdãos é realizada 

pelo banco de dados atualizado diariamente, com julgados dos 

principais tribunais do Brasil.

Pesquisa por Encomenda – os profissionais da área 

jurídica, além do banco de dados da AASP, utilizaram como base 

de pesquisa todo o acervo disponível (RT, LEX, IOB Thompson, 

Revista Jurídica, Síntese Trabalhista, etc.) para realização de 

720 pesquisas encomendadas pelos associados em 2012.

Posto da Jucesp/AASP

Em 2012, o Posto da Jucesp, localizado na sede da AASP, 

realizou 13.949 serviços, dentre eles:

•	 Ficha de Breve Relato Simples;

•	 busca de Nire por CPF e pelo nome empresarial;

•	 registros de Constituição;

•	 alteração e distrato social de firmas individuais e de 

sociedades empresárias;

•	 fornecimento de certidões, fotocópias e fichas cadastrais 

completas e simples (cinco últimos arquivamentos).

O Posto da Jucesp na AASP atendeu 4.271 solicitações de 

Fichas de Breve Relato Simples, busca de Nire pelo nome 

empresarial e busca por CPF, os quais também foram solicitados 

pelo site da Associação.

Em 2012, foram prestados 15.105 atendimentos pessoais, 

2.216 telefônicos e 5.576 por e-mail.

Retirada de acórdãos, despachos e 
cópias de processos nos tribunais de São 
Paulo, protocolo de petições e extração 
de certidões

O associado da AASP teve, além dos serviços já conhecidos, 

prestados nos tribunais sediados em São Paulo (TRF da 3ª 

Região, TRE, TRT da 2ª Região, TJM, TJSP e TIT): reprografia 

e fotografia de acórdãos, despachos, peças processuais e 

cópias de processos capa a capa a partir de 2011, os serviços 

de protocolo de petições e extração de certidões (também no 

Fórum João Mendes).

Foram atendidos 1.961 associados, sendo retirado nos 

tribunais o total de 2.213 solicitações.

Sala de Internet

Com o aumento da quantidade de computadores no mês de 

maio, de 25 para 31, a Sala de Internet, localizada no 4º andar 

da sede da AASP, atendeu, em 2012, 25.597 associados, 

possibilitando-lhes realizar a busca por informações e o 

peticionamento eletrônico, de forma rápida.

Salas dos Advogados

A AASP também esteve presente nos tribunais e fóruns de São 

Paulo, auxiliando os advogados e estagiários que realizaram 

suas atividades durante 2012 nos seguintes locais:

•	 1º Tribunal de Alçada Civil (extinto)

•	 Fórum Cível Central João Mendes Jr. (5º, 7º e 9º andares)

•	 Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães

•	 Justiça Federal – Cível

•	 Justiça Federal – Execuções Fiscais
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Ouvidoria AASP

Foram registradas 2.227 ocorrências na Ouvidoria em 

2012, sendo 635 sobre o exercício da advocacia e 1.592 

sobre os produtos e serviços oferecidos pela AASP.

Twitter e Facebook

O perfil da AASP no Twitter e a sua página oficial 

mantida no Facebook, ambientes pelos quais acontece o 

compartilhamento de notícias e informações relativas aos 

interesses do profissional da área jurídica, finalizaram 2012 

com 8.587 seguidores (Twitter) e 24.630 fãs (Facebook).

Vitrine AASP e TV AASP

Canais de comunicação para manter o associado informado 

sobre as novidades da AASP, cursos, eventos, produtos e 

serviços e tudo o que for de interesse do advogado.

São quatro telas de LCD que ficam na sede da AASP, no 

térreo, 1º e 4º andares.

A vitrine está na home do site www.aasp.org.br. No ano 

de 2012, foram veiculadas 200 vitrines, que receberam 

56.811.805 visualizações.

Webmail AASP 

Todos os associados podem usufruir gratuitamente do 

Webmail AASP (@aasp.org.br). Com capacidade de 1 GB 

para cada caixa postal, 50 MB no envio de anexos em cada 

mensagem e recebimento de 25 MB, o e-mail pode ser 

copiado para até cem pessoas. Com diversas funcionalidades, 

pode ser utilizado como veículo de comunicação entre os 

usuários e outros profissionais, além de permitir o contato 

com outros particulares. Desempenha também o papel de 

veículo de comunicação das informações úteis transmitidas 

pela Entidade aos seus associados, trazendo ainda mais 

credibilidade ao trabalho e às relações profissionais. Em 

2012, contou com 19.445 e-mails cadastrados.

Canais de
Comunicação

•	 Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp)

•	 Tribunal de Justiça Militar

Foram produzidas 7.477.796 cópias reprográficas e vendidos 

14.637 itens do conjunto de produtos desenvolvidos pela 

AASP, como coleção de minicódigos, caderno, canetas, palitos, 

para facilitar a montagem dos processos e revistas.

Durante o ano de 2012, foram atendidos 414.794 usuários.

Salas de Apoio ao Associado

Os associados da AASP contaram com um espaço reservado 

para falar com seu cliente, planejar suas atividades, redigir 

suas petições e recursos e dar sequência aos seus processos.

4.108 associados usufruíram das Salas de Apoio, 

localizadas no 4º andar da sede da Associação, equipadas com 

computador, telefone e impressora.

Videoteca AASP

A Videoteca AASP possui em seu acervo – em formatos VHS 

ou DVD –, para locação, 5.227 títulos de cursos, seminários 

e palestras, realizados pela AASP, sobre as diversas áreas 

do Direito. Os títulos dos cursos também puderam ser 

consultados pela Videoteca Virtual, disponível pelo site AASP. 

Em 2012, os conteúdos dos cursos promovidos pela AASP 

foram transmitidos por link eletrônico a 1.215 usuários. 

Vitae - Rede Profissional AASP

A rede de contatos Vitae, uma ferramenta criada pela AASP 

para a aproximação entre profissionais do universo jurídico, 

estudantes, escritórios e empresas, até o término de 2012, 

disponibilizou 2.045 vagas e possibilitou 678 recolocações 

de profissionais no mercado de trabalho.

No total, além dos 10.798 associados, 7.063 profissionais 

de apoio e 619 empresas utilizaram a nova oportunidade e 

efetuaram seus cadastros.
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AASP/CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
Durante 2012, 289 escritórios de advocacia e advogados individuais aderiram ao programa, 

proporcionando a 485 estagiários a oportunidade de iniciarem sua carreira profissional.

Convênios e Parcerias 

AASP-Previdência/Banco HSBC
178 participantes ativos.

Patrimônio líquido acumulado de R$ 6.842.867,50 e rentabilidade de 9,45%.

Livraria Eletrônica AASP/Última Instância
Em 2012, os associados  da AASP puderam contar com o serviço de comercialização de livros 

eletrônica, oferecido por meio da parceria firmada com a Livraria Última Instância.

AASP-Suprimentos/Gimba.com
2.178 pedidos de usuários foram efetuados em 2012.

AASP/CDF (Central de Funcionamento)
Desde junho de 2010, foram realizadas 100 adesões, sendo 12 em 2012.

AASP e ARISP
Foram contabilizados 1.125 pedidos de usuários em 2012.

AASP e Recall
Por meio dessa parceria, foram realizadas 11 adesões.

AASP e Novaprolink
Em parceria com a Novaprolink, a AASP disponibilizou o Site do Associado AASP, possibilitando aos 

associados a criação de sites profissionais com um domínio à sua escolha.

Em 2012, foram criados 917 sites.

Também foi criado o NovaJus AASP, um sistema de gerenciamento de processos que recebeu 3.979 
adesões em 2012.

novaprolink
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