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Cadastro de 2014

Conselho Diretor 2014
Efetivos

Substitutos

Alberto Gosson Jorge Junior (conselheiro até o mês 

de maio de 2014)

Eduardo Reale Ferrari
Fátima Cristina Bonassa Bucker
Fernando Brandão Whitaker
Juliana Vieira dos Santos
Leonardo Sica 
Luís Carlos Moro
Luiz Périssé Duarte Junior
Marcelo Vieira von Adamek
Mário Luiz Oliveira da Costa

Nilton Serson
Paulo Roma 
Pedro Ernesto Arruda Proto 
Renato José Cury 
Ricardo de Carvalho Aprigliano
Ricardo Pereira de Freitas Guimarães
Roberto Timoner 
Rogério de Menezes Corigliano 
Sérgio Rosenthal
Sonia Corrêa da Silva de Almeida Prado
Viviane Girardi

André Almeida Garcia
Eduardo Foz Mange
Flávia Hellmeister Clito Fornaciari Dórea
Paulo Sergio Gagliardi Palermo

Rodrigo Cesar Nabuco Araújo
Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski 
Vinícius Bairão Abrão Miguel

Diretoria Executiva
Composição 2014

Presidente: Sérgio Rosenthal                
Vice-Presidente: Leonardo Sica
1º Secretário: Luiz Périssé Duarte Junior
2º Secretário: Alberto Gosson Jorge Junior (até 5/2014)

                         Renato José Cury (a partir de 5/2014)

1º Tesoureiro: Fernando Brandão Whitaker
2º Tesoureiro: Marcelo Vieira von Adamek
Diretor Cultural: Luís Carlos Moro

Associados 91.560
Estagiários 218
Assinantes 137
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A AASP registrou:

1.344 correspondências, expediu 1.205 ofícios e autuou 2 processos.

Homologou as alterações propostas para o Estatuto da AASP

Texto original Texto alterado

Art. 2º - A Associação tem por finalidade:

Art. 2º - A Associação tem por finalidade:
h) promover o patrimônio artístico, cultural, estético e histórico, por 
meio de ações desenvolvidas pela Associação, incluindo projetos e 
eventos.

Art. 16 - São direitos do associado efetivo:
VI - frequentar a sede da Associação e utilizá-la para receber pessoas 
com as quais tenham assuntos a tratar, sempre que as acomodações 
da sede o permitirem e desde que de forma eventual, observando o 
regimento interno;

Art. 16 - São direitos do associado efetivo:
VI - frequentar a sede da Associação e utilizá-la para receber pessoas 
com as quais tenham assuntos a tratar, sempre que as acomodações 
da sede o permitirem e desde que de forma eventual, observada a 
regulamentação interna;

Art. 17 - São deveres do associado efetivo e do estagiário:
b) aceitar e exercer, salvo justo motivo, os cargos e funções para os 
quais for eleito ou nomeado;
§ 1º - O associado licenciado está desobrigado do cumprimento do 
disposto na letra d deste artigo.
§ 2º - Os deveres estabelecidos neste artigo também deverão ser 
observados por todos os associados fundadores, remidos e honorários.

Art. 17 - São deveres dos associados:
b) tratar colegas, funcionários e colaboradores com respeito e 
urbanidade;
Parágrafo único - O disposto na letra d não se aplica aos associados 
fundadores, remidos, honorários ou licenciados.

Art. 21 - Compete ao Conselho Diretor:
X - tomar conhecimento, na segunda reunião do mês de março, do 
relatório apresentado pela Diretoria anterior e, com base em parecer de 
três Conselheiros escolhidos pelo Conselho Diretor, na última sessão 
do mês de novembro, dentre os que façam parte dos dois terços não 
renováveis, deliberar sobre as contas do exercício findo, para oportuna 
manifestação da Assembleia Geral (v. art. 23, inciso IV, letra b, e art. 32, 
letra a);
XI - receber, discutir e votar, na primeira reunião do mês de dezembro, a 
previsão orçamentária para o exercício seguinte (v. art. 23, inciso IV, letra a);

Art. 21 - Compete ao Conselho Diretor:
X - tomar conhecimento, até a primeira reunião do mês de abril, do 
relatório apresentado pela Diretoria anterior e, com base em parecer de 
três Conselheiros escolhidos pelo Conselho Diretor, na última sessão 
do mês de novembro, dentre os que façam parte dos dois terços não 
renováveis, deliberar sobre as contas do exercício findo, para oportuna 
manifestação da Assembleia Geral (v. art. 23, inciso IV, letra b, e art.32, 
letra a);
XI - receber, discutir e votar, na segunda reunião do mês de novembro, a 
previsão orçamentária para o exercício seguinte (v. art. 23, inciso IV, letra a);

Art. 23 - Compete à Diretoria:
IV - elaborar e apresentar ao Conselho Diretor, anualmente:
a) até a primeira reunião de dezembro, a previsão orçamentária para o 
exercício seguinte (v. art. 21, inciso XI);

Art. 23 - Compete à Diretoria:
IV - elaborar e apresentar ao Conselho Diretor, anualmente:
a) até a segunda reunião de novembro, a previsão orçamentária para o 
exercício seguinte (v. art. 21, inciso XI);

Art. 28 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:
IX - encaminhar o balanço anual da Associação, na segunda quinzena 
de fevereiro, à consideração da Diretoria, para os fins previstos no art. 
23, inciso IV, letra b.

Art. 28 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:
IX - encaminhar o balanço anual da Associação, até a segunda quinzena 
de março, à consideração da Diretoria, para os fins previstos no art. 23, 
inciso IV, letra b.

Art. 32 - Haverá, anualmente, duas Assembleias Gerais Ordinárias:
a) uma, na primeira quinzena de abril, para a leitura do relatório anual,
apreciação da prestação de contas e do balanço referente ao exercício 
findo (v. art. 21, inciso X, art. 24, inciso VIII, e art. 28, inciso IX);

Art. 32 - Haverá, anualmente, duas Assembleias Gerais Ordinárias:
a) uma, até a segunda quinzena de abril, para a leitura do relatório anual,
apreciação da prestação de contas e do balanço referente ao exercício 
findo (v. art. 21, inciso X, art. 24, inciso VIII, e art. 28, inciso IX);

Principais atividades realizadas
pela AASP em 2014
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Visitas
A Diretoria da AASP realizou visitas a autorida-
des, dentre elas:
•	 o assessor da Corregedoria-Geral da Justiça, juiz Rubens 

Hideo Arai

•	 a assessora da Corregedoria-Geral da Justiça, juíza Lucia-

na Biagio Laquimia

•	 a assessora da Corregedoria-Geral da Justiça, juíza Maria 

dos Anjos Garcia de Alcaraz da Fonseca

•	 o corregedor-geral da Justiça, desembargador Hamilton 

Elliot Akel

•	 o presidente do TJSP, desembargador José Renato Nalini

Recebeu em sua sede:
•	 a secretária-geral da Associação dos Procuradores do Esta-

do de São Paulo (Apesp), Anna Cândida Alves Pinto Serrano

•	 o conselheiro federal da OAB, Felipe Sarmento Cordeiro

•	 o desembargador do TJSP, Armando Toledo

•	 a ministra do STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha

•	 o diretor da Escola Paulista da Magistratura (EPM), desem-

bargador Armando Sérgio Prado de Toledo 

•	 o diretor financeiro da Associação dos Procuradores do Es-

tado de São Paulo (Apesp), promotor José Carlos Cabral

•	 o presidente da Associação dos Bacharéis da Facul- 

dade de Direito da Universidade Mackenzie, Guilherme 

Ramalho Netto

•	 o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de 

São Paulo (Apesp), procurador Caio Cezar Guzzardi da Silva

•	 o presidente do TJSP, desembargador José Renato Nalini

•	 o presidente do TJM-SP, juiz Paulo Adib Casseb

•	 o presidente do TRT-15, desembargador Flávio Alegretti de 

Campos Cooper

•	 o secretário-geral da Comunidade de Juristas da Língua 

Portuguesa, Nelson Faria de Oliveira

•	 os alunos do 2º ano de Direito da Universidade do Sul de 

Santa Catarina (Unisul-SC)

Renovou sua solicitação à presidente do TRT da 2ª Re-

gião de que os prazos processuais, as publicações e a designa-

ção de audiências fossem suspensos no período de duas sema-

nas que sucedem o recesso do Poder Judiciário.

Apoiou
•	 o Projeto OAB Concilia, criado para facilitar a solução de 

conflitos na área de Direito de Família

•	  o Projeto Programa Família Hospedeira (Projeto de Lei 

nº 632/2013, do deputado estadual Campos Machado)

Contou com o acompanhamento legislativo 
(projetos de lei) realizado na capital federal 
do país
Em 2014 a AASP acompanhou a tramitação de 471 propos-

tas de lei. Na Câmara dos Deputados são 300 projetos, dos 

quais 53 foram arquivados e 25 tratam de Normas Jurídicas. 

No Senado são 171 projetos, dos quais 40 foram arquivados e 

21 tratam de Normas Jurídicas.

Deu conhecimento a seus associados sobre par-

celamento de débitos de contribuintes do Ipesp, esclarecendo 

a forma de parcelamento que passou ser a realizada de acordo 

com o número de meses em atraso. 

Firmou parceria cultural com o Instituto Paulista de 

Magistrados (Ipam) com o intuito de incrementar a cultura jurí-

dica, desenvolvendo projetos, inclusive não jurídicos, culturais, 

técnicos, científicos e profissionais.
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Em Defesa do Exercício da Advocacia
Durante o ano de 2014 foram registradas 538 ocorrências relativas às dificuldades enfrentadas pelos advogados nos diversos órgãos 

públicos e noticiadas à AASP.

Atividades desenvolvidas:

Convocou seus associados a apresentarem propostas 

para alteração do novo Código de Ética da Advocacia

Em resposta à dúvida de associado relativa ao recolhimento 

do porte de remessa e retorno dos autos para distribuição de 

apelação ao TJSP pelo processo eletrônico, esclareceu não ha-

ver exigência de recolhimento

Manifestou-se sobre a suspensão dos efeitos da Recomen-

dação nº 17 do CNJ, que limitava o período de recesso forense

Manifestou-se contrariamente à aprovação do ante-

projeto de provimento para orientação das atividades dos advo-

gados – Lei de Lavagem de Capitais 

Manifestou seu apoio ao Projeto de Lei nº 1.159/2011, que 

objetiva a alteração do Decreto nº 70.235/1972, que regulamenta 

o processo administrativo fiscal no âmbito federal, para instituir 

a suspensão dos prazos para apresentação de impugnação de 

recursos durante o período de 20 de dezembro a 10 de janeiro

Obteve êxito
•	 com a ampliação do recesso forense de final de ano, entre 

os dias 22 de dezembro de 2014 e 20 de janeiro de 2015, bem 

como a suspensão dos prazos processuais no TJMSP, no 

TRT da 15ª Região e no TJSP

•	 com a concessão do Mandado de Segurança no 31.170, pelo 

ministro Teori Zavaski, do STJ, com a declaração da incons-

titucionalidade do art. 1º da Portaria no 6.431/2003 do TJSP 

relativamente à cobrança da taxa de desarquivamento 

•	 com o acolhimento da sugestão encaminhada pela AASP 

para apresentação de projeto de lei (no 356/2014) que re-

gulamentasse os processos administrativos tributários no 

município de São Paulo

Participou da audiência pública na Câmara Munici-

pal de São Paulo que discutiu proposta de suspensão dos prazos 

fiscais no final de ano (PL nº 356/2014, de autoria do vereador 

Marco Aurélio Cunha)

Realizou reunião do Conselho Consultivo de ex-
-presidentes da AASP para discutir a destruição de au-

tos arquivados e o julgamento por meio de plenários virtuais

Recebeu esclarecimentos sobre 
•	 a disponibilidade de acesso às informações que fazem par-

te do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas no site do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

•	 a instauração do Inquérito Civil nº 142/2014, referente às 

condições de segurança dos prédios que abrigam as Varas 

da Família e de Execuções Fiscais de Osasco 

•	 a não aprovação do pleito relativo à não utilização do Enun-

ciado nº 13 do Fonaje, que determina a contagem dos pra-

zos na data da intimação ou ciência do ato 

•	 a situação de morosidade apresentada no andamento dos 

processos em trâmite na 6ª Vara Cível de Sorocaba

•	 o atraso no andamento dos processos em trâmite na Secre-

taria da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo

•	 os termos da Portaria nº 0388780/2014, do juiz da 43ª Sub-

seção Judiciária em Limeira, que proibiu o acesso de veícu-

los de advogados ao estacionamento do fórum, e a corres-

pondente edição da Portaria nº 0411812/2014, que permitiria 

o acesso à parte dianteira do estacionamento, bem como 

sobre os equipamentos instalados na Sala da OAB reserva-

da naquela unidade

Solicitou
•	 à corregedora regional da Justiça Federal da 3ª Região a 

revogação do inciso V, art. 7º, da Resolução nº 529/2014, 

que determina o descarte de cadastro de ação proposta 

no JEF por mais de um autor, salvo os litisconsórcios ne-

cessários

•	 à corregedora regional da Justiça Federal da 3ª Região nova 

análise a respeito da impossibilidade de advogados e es-

tagiários de Direito sem procuração retirarem, em car-

ga, autos de processos que tramitam perante o TRF da 

3ª Região

•	 à juíza da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo a omis-

são do nome das partes envolvidas nos precedentes men-

cionados em sentenças proferidas por esse órgão
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•	 à presidente do TRT da 2ª Região para que fosse dada 

vazão ao volume de serviços acumulados na assessoria 

socioeconômica onde se processam cálculos de revisão 

de valores 

•	 à presidente do TRT da 2ª Região a suspen-

são dos prazos durante o período da greve 

dos servidores

•	 à promotora secretária da Promotoria de Justiça Cível 

de Osasco a adoção de medidas urgentes e a indicação 

de um integrante do Ministério Público para que fossem 

adotadas medidas que resolvessem as péssimas condi-

ções apresentadas nos prédios que abrigam as Varas da 

Família e Sucessões e as Varas de Execuções Fiscais da-

quela comarca

•	 ao coordenador da Família e Sucessões do TJSP a pa-

dronização dos procedimentos para divórcio e separação 

consensual, devendo garantir nos processos eletrônicos 

os mesmos procedimentos adotados nos processos físi-

cos; possibilitar o peticionamento em papel, quando da 

indisponibilidade do sistema eletrônico; indispensabilida-

de da audiência de ratificação

•	 ao deputado Fernando Capez a elaboração de projeto de 

lei que contemplasse a obrigatoriedade da instalação 

de ambulatórios/postos de enfermagem nos prédios da 

Justiça paulista e da Justiça Federal

•	 ao diretor do Fórum Federal de Limeira a revogação da 

medida que restringia a guarda de veículos dos servido-

res, magistrados e autoridades no estacionamento do re-

ferido Fórum Federal

•	 ao governador do Estado de São Paulo, ao secretário de 

Estado e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo e ao 

presidente do TJSP a retomada dos trabalhos e o restabe-

lecimento da normalidade do funcionamento das ativida-

des no prédio do fórum da Comarca de Atibaia

•	 ao juiz diretor do Fórum João Mendes Jr. e à juíza diretora 

do Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães adequação 

no que concerne à acessibilidade de afetados por mobili-

dade reduzida que frequentam os referidos fóruns 

•	 ao juiz federal de Limeira para que fosse revogada a Por-

taria nº 0388780

•	 ao presidente da 1ª Câmara de Direito Público do TJSP a 

mudança na orientação que limita o número de susten-

tações orais

•	 ao presidente da 1ª Câmara de Direito Público do TJSP para 

que fosse modificada a orientação que limita o número de 

sustentações orais a serem realizadas a cada sessão

•	 ao presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

(Fonaje) a revisão do Enunciado nº 13, por afrontar dispo-

sitivos relativos à contagem dos prazos processuais que 

têm início a partir da data da citação ou da intimação, e 

não da juntada do respectivo comprovante aos autos

•	 ao presidente do TJSP a implantação de nova funcionali-

dade no sistema de peticionamento eletrônico, que per-

mitisse alteração de campo equivocadamente preenchido

•	 ao presidente do TJSP a adoção de sistema de controle 

de segurança informatizado para identificação, por código 

de barras contido na cédula de identidade, do advogado 

para entrada no Palácio da Justiça

•	 ao superintendente da Receita Federal em São Paulo a 

suspensão da prática de agendamento prévio para con-

sulta, vista e/ou cópia de processos administrativos em 

trâmite em suas unidades de atendimento

•	 aos presidentes do TJSP, TJMSP, TRF da 3ª Região e Tri-

bunais Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª Regiões a fixa-

ção de um recesso forense de final de ano, entre os dias 

22 de dezembro de 2014 e 20 de janeiro de 2015, bem como 

a suspensão dos prazos processuais, audiências e ses-

sões de julgamento na primeira e segunda instâncias e 

das publicações de notas de expediente

•	 às presidências do TJSP, do TRF da 3ª Região  e dos TRTs 

da 2ª e 15ª Regiões a disponibilização de desfibrilador e a 

contratação de técnico para operá-lo

Solicitou esclarecimentos sobre fato noticiado por as-

sociado que relatou ter sido impedido de adentrar nas depen-

dências do Centro de Detenção Provisória II (CDP – Osasco)

Solicitou esclarecimentos sobre morosidade
•	 à corregedora regional da Justiça Federal da 3ª Região, re-

lativamente ao andamento dos feitos em trâmite na 3ª Vara  

das  Execuções  Fiscais  Federais  da  Seção  Judiciária de 

São Paulo

•	 ao corregedor-geral da Justiça no que concerne à juntada 

de petições em processos eletrônicos da 2ª Vara de Itapevi

•	 à juíza da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente, re-

ferente ao andamento dos processos em trâmite nessa vara

•	 à juíza da 23ª Vara Cível do Fórum Central da Capital, rela-

tivamente ao andamento de processos

•	 à juíza da 3ª Vara da Família e das Sucessões de Santos, relati-

vamente ao andamento dos processos em trâmite nessa vara

•	 à juíza da Vara Única do Foro Distrital de Parelheiros, rela-

tivamente à juntada de petições, ao andamento dos proces-

sos e ao atendimento do balcão daquela vara 

•	 ao chefe da Agência da Previdência Social de Pindamo-

nhangaba, com cópia ao gerente executivo da agência de 

Taubaté, na análise dos pedidos formulados, ausência 

de vagas para agendamento e cumprimento de diligência 

de recurso administrativo

•	 ao corregedor-geral da Justiça, referente aos andamentos 

processuais da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo
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•	 ao desembargador integrante da 7ª Turma do Tribunal Re-

gional Federal da 3ª Região, no que se refere ao andamento 

dos feitos em trâmite nessa turma

•	 ao juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, re-

ferente ao andamento dos processos em trâmite naquela 

vara

•	 ao juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Ubatuba, relativa-

mente ao andamento dos processos, especialmente no que 

tange à expedição de mandado de citação e juntada de AR

•	 ao juiz da 5ª Vara Cível de Osasco, referente ao andamento 

dos processos em trâmite nessa vara

•	 ao juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos, relativa-

mente ao andamento de processos em trâmite nessa vara

•	 aos juízes de Direito da 6ª Vara Cível do Fórum Regional de 

Santo Amaro, 4ª Vara Cível do Fórum Regional de Vila Pru-

dente e das Varas das Execuções Criminais de Itapetininga, 

no andamento dos processos 

•	 aos presidentes das Seções de Direito Público e Privado 

para análise de admissibilidade dos recursos do TJSP en-

dereçados aos Tribunais Superiores

Solicitou providências
•	 à juíza coordenadora do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejusc), relativas à assistência obri-

gatória de advogado ou defensor público nas audiências 

realizadas por aquele órgão

•	 à juíza da 2ª Vara de Mairiporã, para que todos os manda-

dos de intimação e citação consignem o comparecimento 

obrigatório da parte na audiência, devidamente assistida 

por advogado

•	 à presidente do TRT da 2ª Região, com o objetivo de ver 

normalizado o funcionamento dos elevadores do Fórum 

Trabalhista da zona leste destinado, até então, apenas para 

atendimento de idosos, cadeirantes e deficientes

•	 à presidente do TRT da 2ª Região, relativas à divulgação 

das informações sobre quais varas estavam em funciona-

mento e as paralisadas, bem como a devolução de prazos 

em virtude da greve deflagrada pelos funcionários desse 

tribunal

•	 à procuradora-geral da Fazenda Nacional e à procura-

dora-chefe da Seccional de Mogi das Cruzes, a fim de 

que fossem observados determinados procedimentos 

que atendam às prerrogativas dos advogados relativas ao 

livre ingresso nas repartições 

•	 ao corregedor regional da 3ª Região, reiterando pedido de 

regulamentação e permissão de carga rápida nos proces-

sos em curso no TRF da 3ª Região

•	 ao corregedor-geral da Justiça no que concerne ao recebi-

mento de petições via protocolo direto, chamado de “pro-

tocolo em cartório”

•	 ao corregedor-geral da Justiça para que fosse avaliada a 

possibilidade de instalação de Postos de Atendimento Ban-

cário no Fórum da Comarca de Paraibuna

•	 ao corregedor-geral da Justiça, pedindo intervenção jun-

to ao Banco do Brasil para inserção do código relativo à 

emissão de certidão na guia FEDTJ (202-0) no site dessa 

instituição  bancária

•	 ao corregedor-geral da Justiça, pleiteando a retificação 

parcial do Comunicado CG nº 165/2014 para facultar a re-

quisição de reprodução das peças pelo cartório ou o forne-

cimento das cópias para instrução das contrafés

•	 ao corregedor-geral da Justiça, solicitando a alteração 

do art. 92 e incisos das NSCGJ (Provimentos nos 50/1989 e 

30/2013) para se permitir o protocolo de petições diretamen-

te nos cartórios judiciais, estando elas despachadas ou não

•	 ao gerente-geral da Agência Poder Judiciário do Banco 

do Brasil - São Paulo para extinguir a demora por parte 

do Banco do Brasil em creditar os valores constantes dos 

mandados de levantamento judicial expedido, especial-

mente de processo em trâmite na 4ª Vara Cível do Fórum 

Regional da Vila Prudente

•	 ao juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para o 

restabelecimento do respeito ao direito de vista de autos 

para os advogados, independentemente da certificação da 

disponibilidade

•	 ao juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Valinhos para a am-

pliação do balcão de atendimento do cartório dessa vara

•	 ao presidente do TIT com vistas a garantir aos advogados 

a disponibilização diária de suas intimações, sem altera-

ções de conteúdo ou, havendo inserção/exclusão de in-

formações em momento posterior à disponibilização, que 

fossem informadas por meio de mensagem retificadora no 

próprio ambiente das publicações

•	 ao presidente do TJSP para inclusão, no site desse tribu-

nal, do cadastramento e do registro dos andamentos de in-

quéritos policiais que tramitam no Dipo da capital paulista

•	 ao presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

para sanar a morosidade no setor de Contadoria do Juiza-

do Especial Federal de São Paulo

•	 ao secretário da Fazenda Pública requerendo a reaber-

tura do Posto Fiscal Sé – Rangel Pestana para realização 

de protocolo 

•	 aos juízes corregedores da Vara de Execuções, contra a 

Fazenda Pública Municipal e Estadual, para o restabeleci-

mento do direito dos advogados de vista de todos os volu-

mes do processo em trâmite nas referidas varas

•	 aos juízes da 1ª e 2ª Varas Federais de Limeira para revoga-

ção da exigência de apresentação e retenção da carteira da 

OAB ou de um documento de identificação do advogado para 

consulta de autos nos respectivos balcões de atendimento 
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•	 aos presidentes do TJSP e da seccional paulista da OAB de 

Osasco, e à Coordenadoria de Defesa Civil, também de Osas-

co, para adoção de medidas urgentes, como a interdição do 

prédio do fórum dessa comarca. Encaminhou ofício também 

ao corregedor-geral da Justiça para que fossem instalados 

setores de protocolo e distribuição próprios em cada fórum 

de Osasco, que possibilitassem a apresentação, nas Varas 

da Fazenda Pública e de Família e Sucessões, de petições a 

elas direcionadas, sem limite de volume ou prévio despacho; 

que viabilizasse o protocolo integrado nos três fóruns de 

Osasco; e que fossem instalados postos bancários também 

nos Fóruns da Fazenda Pública e de Família e Sucessões

Produtos e Serviços
No exercício de suas atividades estatutárias, em 2014, a AASP disponibilizou seus produtos e serviços estruturados em cinco modali-

dades: Serviços, Conhecimento, Interatividade, Infraestrutura e Clube de Benefícios, sempre com o objetivo de prestar um serviço 

de excelência.

:: Atendimento AASP
Com uma equipe de 46 colaboradores atendentes, divididos em 

Front End e Back Office (núcleo de análise), o serviço atendeu 

em 2014 a 170.046 chamadas telefônicas, com maior frequência 

sobre os seguintes serviços prestados pela AASP: certificado di-

gital, Boletim AASP e Suporte Internet. 

:: Central Telefônica SOS Processo
Eletrônico AASP 
Auxílio, por telefone, sobre como realizar o peticionamento eletrôni-

co. Em São Paulo e região metropolitana: (11) 3291 9200; e para as de-

mais localidades: 0800 777 5656 (apenas ligações pelo telefone fixo).

Em 2014 foram recebidas 740 ligações.

:: Certificação Digital 
Durante o ano de 2014 foram emitidos 9.250 certificados digitais, 

sendo 8.887 na sede, 4 em Brasília, 243 em escritórios e 116 

nas cidades de Belo Horizonte-MG, Itu-SP e Ribeirão Preto-SP.

:: Competência Territorial
Em 2014, a busca pela competência territorial das ruas da capi-

tal paulista teve continuidade pelo site da AASP e pelo serviço de 

Atendimento ao Associado, de forma simples e intuitiva. 

Foram 530.067 acessos durante 2014.

:: Digitalização de Processos 
O serviço é oferecido pela Central de Apoio ao Associado, locali-

zada no 4º andar da Associação, com rapidez e conforto aos as-

sociados que precisam transformar em arquivo digital as peças 

que desejam transmitir eletronicamente aos tribunais, além do 

serviço de encadernação de volumes.

Em 2014 foram atendidos 7.899 usuários e feitas 292.947 di-

gitalizações. A Central de Apoio ao Associado realizou também 

104 encadernações e 30.703 cópias reprográficas.

:: Distribuição 

Em 2014, além dos novos veículos adquiridos e do novo padrão 

visual, o setor pôde contar com uma equipe de 99 entregadores 

especializados na entrega pessoal diária de intimações, do Bo-

letim AASP semanal, da Revista do Advogado, dos minicódigos, 

entre outros, para levá-los aos milhares de endereços cadas-

trados em São Paulo e em municípios vizinhos como Campinas, 

Santos, Sorocaba e regiões.

:: Intimações AASP
Durante o ano de 2014, o serviço de Intimações da AASP contou 

com 136 colaboradores, divididos em 3 turnos, para realizar a 

leitura de publicações divulgadas pelos Diários Oficiais de todo o 

território nacional, inseridas nos 111 jornais pesquisados:
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•	 em 15 de julho foram incluídas na leitura dos 109 jornais 

oficiais as intimações referentes às decisões divulgadas 

pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Es-

tado do Espírito Santo (TCES), tribunal competente para 

orientar e controlar a gestão dos recursos públicos do Es-

tado capixaba

•	 em 2 de setembro passaram a integrar a leitura diária dos 

jornais oficiais as intimações relativas aos procedimentos 

no âmbito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indús-

tria e Comércio Exterior (MDIC), órgão federal responsável 

pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema 

brasileiro de concessão e garantia de direitos de proprieda-

de intelectual para a indústria. Realiza registro de marcas, 

desenhos industriais, programas de computador e topogra-

fias de circuitos, além de concessões de patentes e outras 

competências

•	 Em 2014 foram expedidas 62.321.164 intimações.

:: Núcleo de Suporte Forense
Serviço de reprografia e fotografia de acórdãos, despachos, pe-

ças processuais e cópias de processos, protocolo de petições e 

extração de certidões.

Primeira Instância

Justiça Estadual 

•	 Fórum Hely Lopes Meirelles – Fazenda Pública, Acidentes 

do Trabalho e Cartas Precatórias Cíveis 

•	 Fórum das Execuções Fiscais Municipais

•	 Varas Especiais da Infância e da Juventude 

•	 Fórum Cível Central João Mendes Jr.

•	 Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães 

•	 Fóruns Regionais de Santana, Santo Amaro, Jabaquara, 

Lapa, São Miguel Paulista, Penha de França, Itaquera, Ta-

tuapé, Vila Prudente, Ipiranga e Pinheiros

•	 Juizados Especiais (o serviço é prestado somente nos Jui-

zados Especiais localizados dentro dos fóruns, limitando-

-se aos anexos das faculdades e juizados situados em ou-

tros locais)

Justiça do Trabalho

•	 Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

•	 Justiça Federal

•	 Fórum Federal – Cível Pedro Lessa, Fórum Federal – Crimi-

nal e Previdenciário e Fórum Federal – Execuções Fiscais

Segunda Instância

TRF da 3ª Região, TRE, TRT da 2ª Região, TJM, TJSP e TIT

Foram atendidos 2.052 associados, sendo 1.620 pedidos 

realizados junto aos tribunais e 641 nos fóruns de primeira 

instância, totalizando 2.261 solicitações.

:: Ouvidoria
Em constante diálogo com os associados, a Ouvidoria da AASP 

fica a par das expectativas dos associados, assinantes e esta-

giários de Direito em relação aos produtos e serviços por eles 

usufruídos, com o objetivo de atingir a evolução qualitativa ofe-

recida pela Associação.

Foram registradas 918 ocorrências na Ouvidoria em 2014, sobre 

os produtos e serviços oferecidos pela AASP.

Campanhas De Olho no Fórum realizadas em 2014

De junho de 2013 a maio de 2014

Fórum Ministro Mário Guimarães

626 votos contabilizados durante a campanha

De 25 de junho a 31 de agosto

Varas das Execuções Fiscais estaduais e municipais de São 

Paulo, e Varas da Justiça Estadual e Varas do Trabalho de Ba-

rueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Itapevi

2.763 votos contabilizados durante a campanha

De 11 de agosto a 11 de outubro

Justiça Estadual das Comarcas de Ribeirão Preto, Cravinhos, 

Jardinópolis, Santa Rosa do Viterbo, São Simão e Serrana

4.122 votos contabilizados durante a campanha

Observatório Nacional do Processo Eletrônico

Um veículo de comunicação para receber comentários, críticas 

e sugestões dos associados, que poderão registrar suas dúvi-

das, dificuldades, reclamações, sugestões e/ou experiências 

relativas ao PJe-JT e e-SAJ.

Em 2014 foram recebidas 1.805 manifestações

:: Posto Jucesp
Em 2014, o Posto da Jucesp, localizado na sede da AASP, reali-

zou 12.570 serviços, dentre eles:

•	 Ficha de Breve Relato Simples (cinco últimos arquivamentos)

•	 busca de Nire por CPF e pelo nome empresarial

•	 registros de constituição

•	 alteração e distrato social de firmas individuais, sociedades 

empresárias, Eireli, sociedades anônimas e cooperativas

•	 fornecimento de certidões, fotocópias e fichas cadastrais 

completas

Em 2014, foram prestados 11.773 atendimentos pessoais, 1.311 

telefônicos e 4.451 por e-mail.

:: Sala de Internet
A Sala de Internet, localizada no 4º andar da sede da AASP, foi utili-

zada, em 2014, por 39.159 associados, possibilitando realizar a bus-

ca por informações e o peticionamento eletrônico de forma rápida.
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:: Salas Privativas do 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.

4.132 associados usufruíram das Salas Privativas do Associa-

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

com computador, telefone e impressora.

:: Seguro de vida 

Garantido pelo Bradesco Seguros: em 2014 foram pagos  247 sinistros.

:: Boletim AASP

O Boletim AASP leva ao conhecimento dos leitores o acom-

panhamento diário das alterações das leis e das normas pu-

blicadas pelos diversos veículos oficiais de comunicação dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Além disso, são 

divulgadas as ações da AASP em defesa da advocacia, as mu-

danças nos procedimentos dos tribunais, os principais even-

tos realizados pela entidade e os novos produtos e serviços 

oferecidos aos associados.

A edição nº 2821, que circulou entre os dias 4 e 10 de agosto, 

relembrou notícias veiculadas sobre a trajetória e os estudos 

realizados pela AASP em torno dos aspectos éticos e as su-

gestões de alteração no texto do aguardado novo Código de 

Processo Civil.

:: Cursos
Parceria 

No dia 3 de abril, foi realizada reunião para ampliar a integração 

da AASP com a Escola Nacional de Advocacia (ENA) do Conselho 

Federal da OAB e com as Escolas de Advocacia (ESAs) das sec-

cionais de 25 Estados brasileiros.

A ocasião contou com a presença do diretor da ENA, Henri Clay 

Santos Andrade.

Os cursos a distância oferecidos pela AASP em parceria com a ENA 

fazem parte do CensoEaD.br, www2.abed.org.br, relatório analíti-

co da aprendizagem a distância no Brasil, publicado bianualmente 

pela Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed).

Resultados de 2014

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

7.282 inscritos.

150 cursos transmitidos pela internet, com a participação de 

6.878 pessoas.

Estados participantes:

•	 Acre

•	 Alagoas

•	 Amapá

•	 Amazonas

•	 Bahia

•	 Ceará

•	 Distrito Federal

•	 Espírito Santo

•	 Goiás

•	 Maranhão

•	 Mato Grosso

•	 Mato Grosso do Sul

•	 Minas Gerais

•	 Pará

•	 Paraíba

•	 Paraná

•	 Piauí

•	 Rio Grande do Norte

•	 Rio Grande do Sul

•	 Rondônia

•	 Roraima

•	 Santa Catarina

•	 São Paulo

•	 Sergipe

•	 Tocantins



ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

11

81 cursos por satélite (telepresencial), com a participação de 

aproximadamente 26.000 pessoas, entre advogados e estu-

dantes, em 404 cidades do território nacional.

:: Minicódigos AASP

Código Civil: a 9ª edição do Código Civil contemplou a nova reda-

ção dada pela Lei Federal nº 12.873/2013 ao caput do art. 1.439, 

relativa aos prazos dos penhores agrícola e pecuário.

Comercializados: 1.081 exemplares

Código Penal e Código de Processo Penal: a alteração introdu-

zida pela Lei Federal nº 12.850/2013 à 5ª edição do Código Penal 

definiu o que vem a ser organização criminosa, estabelecendo 

a sua pena e ação qualificadora. Quanto ao Código de Processo 

Penal, a AASP reapresentou o conteúdo da edição anterior, cujo 

teor não sofre alterações desde 2013.

Comercializados: 881 exemplares

Código de Defesa do Consumidor: sem alterações no teor do 

Código de Defesa do Consumidor, o conteúdo da 6ª edição in-

troduziu modificações na legislação consumerista complemen-

tar: a Lei Federal nº 12.738/2012, que dispõe sobre os recursos 

médicos obrigatórios que devem ser fornecidos aos segurados 

dos planos privados de assistência à saúde; e a Lei Federal nº 

12.880/2013, que ampliou a cobertura obrigatória, introduzindo 

novos tratamentos entre os que devem ser oferecidos pelos 

mencionados planos de saúde. Acrescentou ainda a proibição 

de cobrança de valores adicionais pelo fornecimento de mate-

rial escolar coletivo pelas instituições de ensino (Lei Federal nº 

12.886/2013).

Comercializados: 378 exemplares

Código de Processo Civil: o art. 285-B inserido na 5ª edição do Có-

digo de Processo Civil pela Lei Federal nº 12.810/2013 estabeleceu 

ao autor de litígio relativo às prestações decorrentes de emprésti-

mo, financiamento ou arrendamento mercantil o dever de discri-

minar, na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aque-

las que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, 

que deverá ser pago no tempo e no modo contratado.

A redação da Lei nº 12.873/2013 renumerou o antigo parágrafo 

único do art. 285-B para § 1º e introduziu o § 2º com a seguinte 

redação: “O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação 

de pagamento dos tributos, multas e taxas incidentes sobre os 

bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato, ex-

ceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade, 

conforme contrato, ou for objeto de suspensão em medida limi-

nar, em medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela”.

Comercializados: 1.001 exemplares

Consolidação das Leis do Trabalho: em sua 5ª edição, a Conso-

lidação das Leis do Trabalho editada pela AASP apresentou mu-

danças relativas à estabilidade provisória da gestante, prevista 

no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e acres-

centou o direito de licença para o empregado que adotar uma 

criança (Leis Federais nos 12.812 e 12.873/2013).

Comercializados: 603 exemplares

Constituição Federal: em sua 7ª edição, a Constituição Federal 

apresentou as mudanças introduzidas pelas Emendas Constitu-

cionais de nos 72 a 77, envolvendo desde a equiparação de direitos 

de domésticos aos dos demais trabalhadores das áreas urbana e 

rural até a criação de novos Tribunais Regionais Federais. 

A Emenda nº 74, trouxe novas informações sobre a funcionali-

dade dos órgãos públicos, a de nº 75, sobre a música, prevendo 

imunidade tributária sobre as obras produzidas no país. Já a 

Emenda nº 76 extinguiu a votação secreta nos casos de perda de 

mandato de deputado ou senador, e a Emenda nº 77 estendeu 

aos profissionais da área da saúde das Forças Armadas a possi-

bilidade de cumulação de cargo.

Comercializados: 698 exemplares

:: Revista do Advogado
Em 2014, foram publicadas as seguintes edições da Revista do 

Advogado:

nº 122 – Direito Desportivo  –  

lançada no mês de abril – tira-

gem de 95.100 exemplares; 

coordenação de Felipe Legrazie 

Ezabella.

São abordados temas como o 

surgimento do Direito Despor-

tivo no país, as relações traba-

lhistas e a relação clube-atleta, 

com destaque para as leis fede-

rais que determinam o cumprimento das garantias assumidas 
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pelo governo brasileiro junto às entidades internacionais que 

participaram da realização da Copa do Mundo e também dos 

Jogos Olímpicos de 2016. Fazem parte também do conteúdo 

apresentado pela revista questões internacionais e tributárias, 

combate ao doping no esporte, bem como artigos sobre a Lei 

nº 12.663/2012, Lei Geral da Copa, e sobre o novo art. 18-A da Lei 

nº 9.615/1998, conhecida também como Lei Pelé ou Lei do Passe 

Livre, criada para dar mais transparência e profissionalismo ao 

esporte nacional.

nº 123 – Mediação e conciliação 

– lançada no mês de agosto – 

tiragem de 94.900 exem-
plares; coordenação de Célia 

Regina Zaparolli.

Uma proposta para discussão 

sobre os pilares da conciliação 

e da mediação, a necessidade 

do tratamento de uma noção 

precisa de conflito, a ética na 

conciliação, a formação do mediador e do conciliador, a Jus-

tiça restaurativa e suas dimensões, a utilização da mediação 

como política pública social e judiciária, a mediação de confli-

tos no contexto empresarial, a conciliação nas ações previden-

ciárias, e a mediação penal e suas técnicas para o aprimora-

mento do processo do trabalho, entre várias outras abordagens 

contextualizadas por articulistas da área.

nº 124 – 20 anos do Estatuto da 

Advocacia – lançada no mês de 

outubro – tiragem de 98.500 
exemplares; coordenação 

de Aloísio Lacerda Medeiros.

Os 12 artigos publicados na 

edição nº 124 da Revista do Ad-

vogado apresentam reflexões 

sobre a trajetória de incom-

preensões, lutas e glórias da 

advocacia, as conquistas e as atualizações nesses 20 anos de 

Estatuto da Advocacia, o processo disciplinar no combate à in-

fração ética, a revogação do mandato e honorários. O leitor en-

contrará também matérias sobre as prerrogativas profissionais 

do advogado e a sua linha mestra, o Estatuto como diploma 

garantidor do exercício da advocacia, a visão atual sobre esses 

temas, transcorridos 20 anos da sua sanção, a legitimidade da 

Ordem para propor ação civil pública em defesa dos direitos e 

interesses difusos da sociedade, assim como um artigo sobre 

a validade temporal da procuração. Finalizando a edição, uma 

análise sobre “a advocacia em tempos de cólera”.

nº 125 – Corrupção – lançada 

no mês de dezembro – tiragem 

de 95.000 exemplares; 

coordenação de Pierpaolo Cruz 

Bottini.

A última edição da Revista do 

Advogado de 2014 apresen-

ta textos sobre as garantias 

constitucionais do processo 

administrativo sancionatório; 

corrupção e lavagem; responsabilidade dos sócios, administra-

dores e conselheiros perante a Lei Anticorrupção; os desafios 

trazidos pela figura do acordo de leniência; hipóteses de res-

ponsabilidade solidária e de responsabilidade decorrente de su-

cessão empresarial, além do impacto da nova lei nas operações 

societárias; e, ainda, a responsabilidade objetiva de agentes e 

suas controvérsias. Traz também artigos sobre os programas 

de compliance e a corrupção no Direito do Trabalho; a aplicação 

da lei nas empresas; os modelos de política de combate à cor-

rupção e seus avanços; a ética; o papel do advogado nas inves-

tigações internas; a percepção penal, econômica e de direitos 

humanos sobre o fenômeno da corrupção; e, por fim, a incons-

titucionalidade da pena de suspensão ou interdição parcial das 

atividades exercidas por pessoas jurídicas infratoras.

:: Opúsculo

Tema: Honorários Advocatícios – lançado em dezembro 2014 – 

tiragem: 95.000
Pesquisa: Centro de Estudos AASP

Honorários advocatícios é um tema que sofre ao longo do tem-

po inúmeras mudanças; por esse motivo, caminha ao lado das 

preocupações diárias de um advogado. Os tópicos inseridos no 

Opúsculo tratam sobre as diversas situações e problemas práti-

cos usualmente enfrentados pelos advogados. Visando assegurar 

o direito ao recebimento dos honorários, foram discutidos os ho-

norários sucumbenciais em processos em que a parte vencida é 

beneficiária da justiça gratuita e naqueles que tramitam nos Jui-

zados Especiais e na Justiça do Trabalho, casos em que, a prin-
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cípio, não existiria condenação sucumbencial ou não seria essa 

exigível pelo advogado. Sob a coordenação do conselheiro Ricardo 

de Carvalho Aprigliano, o estudo salienta a legislação vigente no 

país, tendo como convidados:

•	 Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes

•	 Daniel Amorim Assumpção Neves

•	 Flávia Hellmeister Clito Fornaciari Dórea

•	 Juliano Di Pietro

•	 Luis Guilherme Aidar Bondioli

•	 Rogério de Menezes Corigliano 

•	 Sergio da Costa Barbosa Filho

:: Videoteca
A Videoteca AASP possui em seu acervo – em formatos VHS ou 

DVD –, para locação, 5.967 títulos de cursos, seminários e pales-

tras, realizados pela Associação, sobre as diversas áreas do Direito. 

Durante o ano de 2014, 745 associados locaram um total de 

1.481 títulos no formato físico. 

Pela Videoteca Virtual, 856 usuários receberam a transmissão 

por link eletrônico.

No mês de agosto, em parceria com a OAB de Santos, passou a 

disponibilizar para inscritos na subseção de Santos ou associa-

dos da AASP os títulos da Videoteca na Subseção dessa cidade.

:: Eventos

Promoveu em sua sede: 

de 10 a 12 e de 17 a 19 de fevereiro – Debates sobre temas polê-

micos do Direito do Trabalho 

•	 advogada Carla Teresa Martins Romar

•	 advogado Renato Rua de Almeida

•	 advogado Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro

•	 desembargador federal do TRT-2 Davi Furtado Meirelles

•	 desembargadora federal do TRT-2 Regina Maria Vasconce-

los Dubugras

•	 desembargadora federal do TRT-2 Ivani Contini Bramante

•	 ex-ministro do TST Pedro Paulo Teixeira Manus

•	 juiz do trabalho da 2ª Região André Cremonesi

•	 juiz do trabalho da 2ª Região Marcio Mendes Granconato

•	 juiz do trabalho da 2ª Região Maurício Pereira Simões

•	 juiz do trabalho da 2ª Região Mauro Schiavi

•	 ministra do TST Delaíde Alves Miranda Arantes

dias 10 e 11 de abril – 4º Congresso Brasileiro de Direito Comercial

•	 deputado federal Laércio Oliveira

•	 desembargador do TJSP José Renato Nalini

•	 diretor do Grupo Saraiva, Henrique Hildebrand Garcia

•	 presidente do IASP, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro

•	 professor Fábio Ulhoa Coelho

•	 professor Márcio Guimarães
•	 representante da OAB-SP para o evento, Rodrigo Rocha 

Monteiro de Castro

dia 14 de maio
•	 Assembleia Geral Extraordinária para homenagear o ex-di-

retor da AASP Alberto Gosson Jorge Junior pela indicação ao 
Quinto Constitucional como desembargador do TJSP

•	 Alteração do Estatuto Social da AASP

dia 19 de maio – 5º Seminário sobre o Superior Tribunal de Jus-
tiça – 25 anos 
•	 2º vice-presidente da APM, desembargador do TJSP, Oscild 

de Lima Junior
•	 ministro do STJ Antonio Carlos Ferreira
•	 ministro do STJ Humberto Martins
•	 ministro do STJ Jorge Mussi
•	 ministro do STJ Luis Felipe Salomão
•	 ministro do STJ Mauro Campbell Marques
•	 ministro do STJ Paulo Dias de Moura Ribeiro
•	 ministro do STJ Raul Araújo Filho
•	 ministro do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva
•	 presidente do TJMSP, juiz Paulo Adib Casseb
•	 presidente do TRF da 3ª Região, desembargador federal 

Fábio Prieto de Souza
•	 secretário-adjunto da OAB-SP, Antonio Fernandes Ruiz Filho
•	 secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, 

Jacksohn Grossman

dia 20 de maio – Café com Letras 
Grupo de leitura sobre a obra O processo, de Franz Kafka
Mediação: Renata Megale
10 participantes

dia 3 de junho – Café com Letras 
Grupo de leitura sobre a obra O drible, de Sérgio Rodrigues
Mediação: Renata Megale
11 participantes

dia 29 de julho – Café com Letras
Grupo de leitura sobre a obra Nu, de botas, de Antonio Prata
Mediação: Renata Megale
16 participantes

de 11 a 15 de agosto – Semana Cultural AASP 2014
“São Paulo de todos os Mundos”
•	 apresentação de música folk com o Bardo e o Banjo
•	 apresentação do Coral AASP
•	 churro espanhol do quiosque Chucrê Churros Gourmet
•	 duas aulas de degustação de vinhos com o sommelier 

Vitor Fernandes
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•	 estande da Washington University

•	 exposição diária de fotos São Paulo Neo Noir, fotógrafo Jorge Sato

•	 hambúrguer gourmet com o restaurante móvel Buzina 

Food Truck

•	 rodízio de pizza da 1900 Pizzeria e apresentação do músico 

Ademir Baricelli

dia 19 de agosto – Café com Letras

Grupo de leitura sobre a obra O júri, de John Grisham

Mediação: Renata Megale

3 participantes

dia 25 de agosto – I Colóquio sobre o Supremo Tribunal Fede-

ral: homenagem ao centenário de Victor Nunes Leal (Instituto 

Victor Nunes Leal – IVNL)

•	 advogado e ex-presidente da OAB-SP e da AASP, Antonio 

Cláudio Mariz de Oliveira

•	 diretor da Faculdade de Direito da FGV, Oscar Vilhena Vieira

•	 diretor da Faculdade de Direito da USP, José Rogério Cruz e Tucci

•	 ex-presidente da AASP Arystóbulo de Oliveira Freitas

•	 ex-presidente da AASP Fábio Ferreira de Oliveira

•	 ex-presidente da AASP Sérgio Pinheiro Marçal

•	 ex-presidente do STF Cezar Peluso 

•	 ex-presidente do STF Sepúlveda Pertence

•	 ex-presidente do STF Carlos Ayres Britto

•	 ministra do STF Cármen Lúcia 

•	 ministro do STF Luís Roberto Barroso

•	 ministro do STF Teori Zavascki

•	 presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinicius 

Furtado Coêlho

•	 presidente do IASP, José Roberto Halfeld Rezende Ribeiro

•	 presidente do IVNL, Pedro Gordilho 

•	 presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Marcelo 

Knopfelmacher

•	 presidente do TJMSP, juiz Paulo Adib Casseb

dia 5 de setembro – Reunião de diretores das faculdades de 

Direito de São Paulo para discutir o futuro do ensino jurídico do 

país, com: José Rogério Cruz e Tucci (USP); Pedro Paulo Manus 

(PUC); José Francisco Siqueira Neto (Universidade Presbiteria-

na Mackenzie); Marcelo José Ladeira Mauad (Faculdade de São 

Bernardo do Campo) e Oscar Vieira Vilhena (FGV). 

dia 23 de setembro – Café com Letras

Grupo de leitura sobre a obra Valsa negra, de Patrícia Melo

Mediação: Renata Megale

9 participantes

dia 7 de outubro – Café com Letras

Grupo de leitura sobre a obra O estrangeiro, de Albert Camus

Mediação: Renata Megale

14 participantes

de 27 a 31 de outubro – V Semana  do Livro e da Leitura AASP 

A vida e obra do escritor Ariano Suassuna (1927-2014)

Apresentação do Coral AASP: músicas de temática nordestina.

Cine AASP: exibição do filme O Auto da Compadecida (1999).

Documentário: O sertão mundo de Suassuna, gravado em 2003

Exposição biográfica: principais fases da biografia do autor e 

breves relatos de sua trajetória

Literatura de cordel e frases de Ariano Suassuna

Visita monitorada à Biblioteca para conferir os acervos aberto e 

fechado da AASP, obras raras e a coleção de periódicos.

dia 4 de novembro – Café com Letras

Grupo de leitura sobre a obra Dias perfeitos, de Raphael Montes

Mediação: Renata Megale

11 participantes

dia 9 de dezembro – Café com Letras

Grupo de leitura sobre a obra Garota exemplar, de Gillian Flynn

Mediação: Renata Megale

13 participantes

dia 18 de dezembro – Homenagem póstuma a Márcio Thomaz 

Bastos

No lançamento da Revista do Advogado, a AASP prestou home-

nagem póstuma a Márcio Thomaz Bastos, recebida pelo sobri-

nho, também advogado, José Diogo Bastos Neto.

Promoveu em outras localidades:

de 3 a 5 de abril – V Encontro Anual AASP

Sheraton São Paulo WTC Hotel - São Paulo-SP

Aula magna e 12 painéis 

Show: Toquinho e sua Banda

•	 advogado e professor Celso Antonio Bandeira de Mello

•	 deputado federal Paulo Teixeira

•	 ministro do STF Gilmar Mendes

•	 ministro do STF Luís Roberto Barroso

dia 10 de outubro – IV Simpósio Regional AASP

Itu Plaza Hotel – Itu-SP

•	 advogada e professora da PUC-SP Carla Teresa Martins Romar

•	 advogado e ex-ministro do TST Pedro Paulo Teixeira Manus

•	 advogado e professor da PUC-SP Cassio Scarpinella Bueno

•	 advogado e professor da PUC-SP Renan Lotufo

•	 advogado e professor da USP Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró

•	 advogado e professor da USP Paulo Henrique dos Santos Lucon
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•	 desembargador do TJSP Alberto Gosson Jorge Junior

•	 ex-presidente da AASP Marcio Kayatt

•	 ex-presidente do TRT da 15ª Região Luís Carlos Cândido 

Martins Sotero Silva

•	 ministro do STJ Ruy Rosado Aguiar Jr.

•	 ministro do STJ Sebastião Alves dos Reis Junior

•	 presidente do IASP, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro

•	 presidente do TJMSP, Paulo Adib Casseb

•	 procuradora do Estado e chefe do Centro de Estudos da 

Procuradoria-Geral do Estado, Mariângela Sarrubo Fragata

•	 secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de 

São Paulo, Eloísa de Souza Arruda

Participou dos seguintes eventos:

dia 27 de janeiro – Celebração do Dia Internacional em Memó-

ria do Holocausto

(Palácio dos Bandeirantes, São Paulo-SP) 

dia 3 de fevereiro

•	 Cerimônia de posse dos membros do Conselho Superior 

da Magistratura (CSM), composto pelos desembargadores 

José Renato Nalini (presidente), Eros Piceli (vice-presiden-

te), Hamilton Elliot Akel (corregedor-geral da Justiça), José 

Gaspar Gonzaga Franceschini (decano), Artur Marques da 

Silva Filho (presidente da Seção de Direito Privado), Ricar-

do Mair Anafe (presidente da Seção de Direito Público) e 

Geraldo Francisco Pinheiro Franco (presidente da Seção de 

Direito Criminal), na Sala São Paulo-SP

•	 Comemoração dos 140 anos do Tribunal de Justiça do Esta-

do de São Paulo  (Sala São Paulo-SP)

dia 7 de fevereiro – Cerimônia de posse da cúpula eleita para o 

biênio 2014/2015 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São 

Paulo (TJMSP): juízes Paulo Adib Casseb (presidente), Fernando 

Pereira (vice-presidente) e Clovis Santinon (corregedor-geral)

(Edifício-sede do TJMSP, São Paulo-SP) 

dia 14 de fevereiro – Cerimônia de posse do presidente do Tri-

bunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembarga-

dor Antônio Carlos Mathias Coltro, e do vice-presidente e corre-

gedor regional, desembargador Mário Devienne Ferraz 

dia 21 de fevereiro – Reunião-almoço, com palestra do presi-

dente do TJSP

“O futuro do Judiciário”

(IASP, São Paulo-SP)

dia 24 de fevereiro – Cerimônia de posse dos dirigentes do 

TRF-3 para o biênio 2014/2016, desembargadores federais 

Fábio Prieto (presidente), Cecília Marcondes (vice-presidente) e 

Salette Nascimento (corregedora regional)

(Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 

São Paulo-SP)

dia 12 de março – Cerimônia de posse das integrantes da Asso-

ciação das Advogadas, Acadêmicas e Estagiárias de Direito do 

Estado de São Paulo (Asas)

(Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 

São Paulo-SP)

dia 13 de março – Participação no Programa “Anatomia do Poder”

(Rede Vida, São Paulo-SP)

dia 14 de março – Reunião-almoço, com palestra do ministro do 

STJ Teori Zavascki

“Ativismo judicial”

(IASP, São Paulo-SP)

dia 17 de março – Cerimônia de Instalação da Comissão em de-

fesa do habeas corpus da OAB 

(OAB Nacional, Brasília-DF)

dia 19 de março – XIV Congresso Internacional da Propriedade 

Intelectual (Aspi) 2014

“Propriedade intelectual transfronteiras – jogando com o futuro”

(Mercure Grand Hotel – Parque do Ibirapuera, São Paulo-SP)

Lançamento do Anuário da Justiça de São Paulo 2014

(Salão dos Passos Perdidos do Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 20 de março – Palestra sobre Recuperação Fiscal – ASABB 

e Ajure-SP

dia 24 de março – Cerimônia de posse do diretor, José Rogério 

Cruz e Tucci, e do vice-diretor, Renato de Mello Jorge Silveira, 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

(Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 

São Paulo-SP)

dia 28 de março – Lançamento da obra A advocacia criminal nos 
Anos de Chumbo, organizada pelo deputado federal José Mentor 

(PT-SP)

(Memorial da Luta pela Justiça, São Paulo-SP)

dia 15 de abril – Cerimônia de lançamento do projeto “Justiça Cordial” 

(Salão dos Passos Perdidos, Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 29 de abril – Reunião-almoço, com palestra do presidente 

do TRF-3, Fábio Prieto de Souza

“A gestão institucional e administrativa do TRF-3”

(IASP, São Paulo-SP)
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dia 30 de abril – Solenidade de instalação das tribunas destina-
das ao exercício da defesa no TRF-3
(TRF-3, São Paulo-SP)

dia 6 de maio – Cerimônia de posse dos desembargadores do 
TJSP Nelson Paschoal Biazzi Júnior, Luís Paulo Aliende Ribeiro 
e Ana Luiza Liarte
(Salão do Júri do Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 13 de maio – Jantar de Confraternização dos participantes 
do IV Seminário de Jurimetria
(Theatro Municipal de São Paulo, São Paulo-SP)

dia 16 de maio – Cerimônia de posse do procurador-geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa
(Theatro Municipal de São Paulo, São Paulo-SP)

dia 19 de maio – Missa de Santo Ivo 
(Igreja de Santo Ivo, Ibirapuera, São Paulo-SP)

dia 23 de maio – Sessão Solene em homenagem aos ministros 
do Estado de São Paulo que integram o STJ
(Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, São Paulo-SP)

dia 28 de maio – Cerimônia em honra ao professor Miguel 
Reale Júnior
(Theatro Municipal de São Paulo, São Paulo-SP)

dia 11 de junho – Palestra ministrada pelo desembargador apo-
sentado do TJRS e ex-conselheiro da OAB-RS, Araken de Assis

dia 13 de junho – Reunião-almoço, com palestra do secretário 
nacional da Reforma do Judiciário, Flávio Crocce Caetano 
“10 anos da Reforma do Judiciário: avanços e desafios”
(IASP, São Paulo-SP)

dia 16 de junho – Jantar de Confraternização da Justiça Paulis-
ta da Ajufesp

dia 27 de junho – Cerimônia de posse dos desembargadores do 
TJSP Maurício Pessoa e Achile Mario Alesina Junior 
(Salão do Júri do Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 4 de agosto – Abertura do V Congresso Internacional de Direito do 
Agronegócio do Instituto Nacional de Recuperação Empresarial (Inre)
(Hotel Maksoud Plaza, São Paulo-SP)

dia 11 de agosto – Sessão Solene de Inauguração dos retratos 
dos desembargadores Samuel Alves de Melo Júnior, Antonio 
José Silveira Paulilo e Antonio Carlos Tristão Ribeiro
(Galeria de Retratos das presidências de Seção do TJSP, Salão 

do Júri do Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 12 de agosto – Abertura da exposição “A Faculdade de Direi-

to nos 80 anos da USP” 

(Sala Visconde São Leopoldo da Faculdade de Direito do Largo 

São Francisco, São Paulo-SP)

dia 13 de agosto – Abertura do 6º Congresso Brasileiro de So-

ciedades de Advogados

(Hotel Tivoli São Paulo – Mofarrej, São Paulo-SP)

dia 18 de agosto – Solenidade de Instalação do Conselho Con-

sultivo Interinstitucional do TJSP

(Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 26 de agosto – 20º Seminário Internacional de Ciências Cri-

minais (IBCCRIM)

(Hotel Tivoli São Paulo – Mofarrej, São Paulo-SP)

de 10 a 12 de setembro – XXXVI Congresso Nacional dos Advo-

gados Trabalhistas (Conat) 

“A centralidade do trabalho e o Direito do Trabalho no Estado 

Democrático de Direito” 

(Minascentro, Belo Horizonte-MG)

dia 12 de setembro – Reunião-almoço, com palestra do minis-

tro de Estado chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 

Guilherme Afif Domingos

“Supersimples e os benefícios para a advocacia”

(IASP, São Paulo-SP)

dia 17 de setembro – Sessão administrativa em homenagem 

aos 20 anos do Estatuto da Advocacia

(TJMSP, São Paulo-SP)

dia 17 de outubro – Reunião-almoço, com palestra do presiden-

te Sérgio Rosenthal

“Reflexões sobre o exercício da advocacia”

(IASP, São Paulo-SP)

dia 21 de outubro – XXII Conferência Nacional dos Advogados 

“Capacitação em Processo Eletrônico e Certificação Digital”

(Riocentro, Rio de Janeiro-RJ)

dia 6 de novembro – Solenidade de abertura do XXXVI Colégio 

de Presidentes de Subseções da OAB-SP 

(Bourbon Atibaia Spa Resort, Atibaia-SP)

dia 7 de novembro – Homenagem aos 140 anos do TJSP e 

do IASP

(TJMSP, São Paulo-SP)
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dia 24 de novembro – Cerimônia de posse da desembargadora 

do TJSP Maria Lúcia Ribeiro de Castro Pizzoti Mendes

(Salão do Júri do Palácio da Justiça, São Paulo-SP)

dia 27 de novembro – Almoço de final de ano do Movimento de 

Defesa da Advocacia (MDA)

(Clube Harmonia, São Paulo-SP)

dia 28 de novembro – Reunião-almoço, com palestra do presi-

dente do STF e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski

“Desafios e perspectivas do Judiciário”

(Jockey Club Cidade Jardim, São Paulo-SP)

dia 29 de novembro – Jantar de confraternização da Apamagis

(Espaço das Américas, São Paulo-SP)

dia 2 de dezembro – Festa de encerramento das atividades de 

2014 e comemoração do 25º Aniversário do Sindicato das So-

ciedades de Advogados dos Estados de São Paulo e do Rio de 

Janeiro (Sinsa)

(Jockey Club, São Paulo-SP)

dia 11 de dezembro – Cerimônia de posse do presidente da As-

sociação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo (AATSP) 

2014-2016, Lívio Enescu  

(Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP, São 

Paulo-SP)

dia 12 de dezembro – Jantar de final de ano da Ajufesp

(Restaurante Figueira Rubayat, São Paulo-SP)

:: Aplicativo
As intimações e notícias disponibilizadas pela AASP também 

podem ser acessadas gratuitamente pelo Aplicativo AASP, com-

patível com smartphone AndroidTM, iPhone® e iPad®. 

Durante 2014 foram realizados 11.597 downloads.

:: Cálculos Judiciais
Sistema inteligente que fornece resultados precisos, pelo qual 

os associados podem obter os valores atualizados que serão 

utilizados em quaisquer processos. De forma simples e confiá-

vel, formado a partir de determinações legais, é desenvolvido 

de acordo com a evolução histórica da moeda, multas, correção 

monetária e juros.

706.605 acessos durante 2014.

:: Informações econômicas 
Reunidos em um só lugar para facilitar a busca rápida, os asso-

ciados contam com a garantia de constante atualização do con-

teúdo disponibilizado.

Os principais índices judiciais e econômicos, que são de grande 

utilidade para quem atua na área jurídica, foram disponibiliza-

dos 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 míni-

mo e salário-família, além do seguro-desemprego, todos os as-

sociados puderam consultar o rendimento da poupança, 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 cal-

culados pela Fundação Getulio Vargas.
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•	 Clipping Eletrônico AASP: transmissão diária de informa-

ções sobre a evolução dos quadros jurídico, político, eco-

nômico e social, e das ações do governo, tanto em âmbito 

local e regional quanto nacional.  

Em 2014 recebeu 4,4 milhões de visualizações.

:: Redes sociais  

Durante o ano de 2014 as redes sociais da AASP alcançaram a 

marca de 14.800 seguidores no Twitter, 179.000 fãs no Face-

book e 29.200 visualizações no YouTube.

:: Vitae - Rede Profissional   

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 2014, dis-

ponibilizou 4.290 vagas e possibilitou 1.729 recolocações de 

profissionais no mercado de trabalho.

No total, além dos 16.862 associados, 11.745 profissionais 

de apoio e 1.025 empresas utilizaram a nova oportunidade e 

efetuaram seus cadastros.

:: Vitrine AASP e TV AASP  
Canais de comunicação para manter o associado informado so-

bre os cursos, eventos, produtos, serviços e novidades da AASP 

e tudo o que for de interesse do advogado.

São três 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 2014, foram veiculadas 1.094 vitrines, que receberam 

132.819.394 visualizações.

:: Webmail  

Todos os associados podem usufruir gratuitamente do Webmail 

AASP (@aasp.org.br). Com capacidade de 3 GB para cada caixa 

postal, 30 MB no envio de anexos em cada mensagem e recebi-

mento de 30 MB, o e-mail pode copiar mensagens para até 100 

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. Desempe-

nha 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 2014, contou com 23.317 e-mails cadastrados.

facebook.com/aasponline

twitter.com/aasp_online

youtube.com/aasponline

Na seção “Índices Judiciais”, o associado pode ainda consultar 

as tabelas elaboradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

(Depre), pela Justiça do Trabalho, bem como pela Justiça Fe-

deral, que fornecem a informação necessária para efetuar os 

cálculos de atualização monetária dos débitos judiciais, dos 

precatórios e requisitórios de pequeno valor, além de consultar 

uma tabela prática para cálculo dos juros de mora, elaborada 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

1.753.628 de acessos durante o ano de 2014.

:: Jurisprudência on-line 

De acesso direto e gratuito, o banco de dados de jurisprudência 

da AASP é composto por mais de 8 milhões de julgados e reco-

nhecido como Repositório Autorizado do STF, STJ, TST, TRF da 

3ª Região e TRF da 4ª Região.

Outras bases: pela página da Jurisprudência é possível consul-

tar bases específicas, como acórdãos, ementas e pesquisas mo-

notemáticas publicadas nas edições do Boletim, súmulas dos 

colégios recursais e dos tribunais.

Pesquisa ao acervo digital: 38.000 acessos

Pesquisa por encomenda: 442 pesquisas

:: Processo Eletrônico 

Hotsite: desde 2013 a AASP mantém o site 

www.processoeletronico.aasp.org.br, que contém informações 

sobre cursos, disponibilização do cronograma de implantação, 

da cartilha do TJSP e do vídeo tutorial sobre o novo sistema im-

plantado pelo TJSP.

No mês de outubro de 2014, os associados da AASP passaram a con-

tar com o Mapa de Disponibilidade dos sistemas de peticionamento 

eletrônico relativos a todos os tribunais do país, já implantados.

Durante 2014, 85.855 usuários acessaram as informações dis-

ponibilizadas pelo hotsite, sendo 22.919 relativos ao Mapa de 

Disponibilidade do Processo Eletrônico.

:: Publicações eletrônicas
•	 Boletim AASP: 1.264.330 visualizações 

•	 Guia de Endereços para o Advogado: 196.852 visualizações

•	 Guia de Custas Judiciais e Extrajudiciais: 1.140.338 
visualizações

http://www.aasp.org.br/
http://www.processoeletronico.aasp.org.br/
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:: Biblioteca Élcio Silva
A Biblioteca Élcio Silva, instalada no 2º andar das dependências 

da sede da AASP, em 2014, adquiriu 319 obras entre compra e 

doação de editoras, autores e associados.

Contou com 21.839 títulos de livros, 17.798 revistas especia-

lizadas (técnica jurídica) e 1.404 obras raras, catalogados e in-

dexados de acordo com a classificação decimal universal (CDU).

10.833 associados utilizaram presencialmente a biblioteca.

372 solicitações de pesquisa por referência (doutrina, revistas 

técnicas e legislação)

:: Escritório de Brasília

Serviços prestados junto aos Tribunais Superiores (STF, STJ, 

TST, STM, TSE, CNF, CNJ), Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios e nas Varas da Justiça 

Federal e da Justiça do Trabalho de Brasília, assim como nos 

órgãos administrativos da capital federal: ministérios, agências 

reguladoras (Anvisa, ANS, ANP, etc.), cartórios extrajudiciais, 

Junta Comercial, embaixadas e consulados, órgãos do Legisla-

tivo (Senado Federal e Câmara dos Deputados), órgãos do Execu-

tivo, bancos, conselhos e órgãos de classe, Tribunal de Contas da 

União e do Distrito Federal, Advocacia-Geral da União e procura-

dorias, órgãos administrativos localizados no Plano Piloto.

Durante todo o ano de 2014, o Escritório AASP de Brasília cum-

priu o seguinte atendimento:

Em 2014 foram atendidos 1.596 associados, que solicitaram có-

pias reprográficas e fotografias de acórdãos e de processos, anda-

mentos de processos, emissões de certidões, distribuições, proto-

colos de petições e emissão de certificados digitais.

:: Sala dos Advogados 
A AASP também esteve presente nos tribunais e fóruns de São 

Paulo, auxiliando advogados e estagiários que realizaram suas 

atividades durante 2014 nos seguintes locais:

•	 1º Tribunal de Alçada Civil (extinto)

•	 Fórum Cível Central João Mendes Jr. (7º, 9º, 13º e 19º 

andares)

•	 Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães

•	 Justiça Federal - Cível

•	 Justiça Federal - Execuções Fiscais

•	 Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp)

•	 Tribunal de Justiça Militar

Mês de setembro: remodelação da Sala nº 910 do 9º andar do 

Fórum João Mendes Jr., que foi reformada e modernizada com 

o intuito de oferecer um ambiente mais cômodo e proporcionar 

uma estrutura com equipamentos que permitam o desenvolvi-

mento das atividades com mais eficiência.

Foram produzidas 4.939.346 cópias reprográficas, digitaliza-

dos 490.732 documentos e vendidos 7.964 produtos desen-

volvidos pela AASP, como 1.621 minicódigos, 759 palitos para 

facilitar a montagem dos processos, 261 cadernos, 4.518 ca-

netas, 203 canetas com marca-texto e 569 pen cards. As Salas 

dos Advogados do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal 

de Justiça Militar de São Paulo e do Complexo Judiciário Minis-

tro Mário Guimarães – Fórum Criminal realizaram 5.816 em-

préstimos de becas durante 2014.

Durante o ano de 2014, foram atendidos 272.413 usuários.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2014

20

:: CIEE
Durante 2014, 1.421 escritórios de advocacia e advogados indivi-

duais aderiram ao programa, proporcionando a 2.350 estagiários 

a oportunidade de iniciarem sua carreira profissional.

:: HSBC
Patrimônio líquido acumulado de R$ 8.387.110,83, com valor 

médio de contribuição em R$ 639,52.

:: Livraria on-line AASP
Em 2014, os associados da AASP puderam contar com o serviço de 

comercialização eletrônica de livros de Direito e também de outros 

segmentos, além de 5% de desconto sobre os valores oferecidos 

pela Livraria Última Instância.

:: CDF
Foram registradas 581 chamadas, totalizando 13 adesões em 2014.

:: Arisp
Foram contabilizados 1.698 pedidos de usuários em 2014.

:: Recall
Por meio dessa parceria, foram realizadas 4 adesões.

:: Washington University School of Law
A AASP, em parceria com a Washington University of St. Louis, 

oferece aos associados participação em curso de pós-graduação, 

no formato on-line, denominado @WashULaw, um programa to-

talmente desenvolvido para advogados estrangeiros. Em 2014, 16 

associados solicitaram carta de referência à AASP, com o intuito 

de inscrição no curso de pós-graduação.

:: Qualicorp
Planos da Bradesco Saúde para serem usufruídos pelos associados 

e seus familiares que residem no Estado de São Paulo. Durante o 

ano de 2014 foram realizadas 1.540 adesões por meio da parceria 

firmada com a AASP.

:: Cotação
Uma parceria firmada em desconto na compra e venda de moeda 

estrangeira, delivery de produtos (papel-moeda e cartões pré-pa-

gos rendimento e travel cheque), com isenção de taxa de entrega 

nas compras superiores a US$ 500,00. 123 associados utilizaram 

os serviços oferecidos pela Cotação em 2014.

:: H&R Block
Elaboração de Imposto de Renda para pessoa física, com desconto 

de 20%. Em 2014, 32 associados utilizaram o serviço prestado pela 

H&R Block.

:: Netfarma
Além das promoções exclusivas para os usuários do Clube de Be-

nefícios AASP, os associados podem usufruir dos 5% de desconto 

em toda a linha de produtos de higiene pessoal, cosméticos e me-

dicamentos firmado em parceria com a AASP. Parceiro desde o mês 

de fevereiro, 105 associados utilizaram o benefício.

:: Wim
Condições especiais para 24 associados que tiveram os seus bens 

protegidos e a comodidade de um atendimento personalizado (se-

guro de automóvel, residencial, equipamentos portáteis, fiança e 

viagem). Parceria firmada em julho de 2014.

:: YouCreate
92 associados utilizaram os descontos especiais na contrata-

ção de serviços de criação de logotipo e kit papelaria para o seu 

escritório durante o ano de 2014, mediante a parceria firmada 

com a AASP.

:: Staples
Nossa parceria para materiais de escritório e suprimentos fi-

cou ainda melhor. Agora, a Staples, empresa presente no mun-

do inteiro, ofereceu a 148 associados AASP desconto de 10% 

em todo o site, além de produtos da marca Staples com valores 

diferenciados.

:: Regus
A Regus oferece soluções em espaço de trabalho com benefícios 

exclusivos para o associado AASP: 25% de desconto na contra-

tação dos pacotes de escritórios virtuais e 30% de desconto no 

programa business world, que permite acesso aos mais de 2.000 

centros de negócios ao redor do mundo. Essa parceria teve início 

no mês de novembro de 2014 e obteve 2 adesões.
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