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Transparência e participação
Credibilidade, força e tradição são atributos que a AASP conquistou ao longo da sua trajetória.
A manutenção desse patrimônio diante do fluxo de mudanças que marca a sociedade contemporânea exige o aprimoramento dos métodos de atuação e a renovação de valores,
dentre os quais são destacados aqui: transparência e participação.
O relatório anual de atividades, antes disponível no site, é apresentado neste ano no formato impresso a todos os associados, com a finalidade de chamá-los a participar da gestão
da Entidade e torná-la ainda mais transparente.
Em 2015, a atuação da AASP girou ao redor de três eixos: produção e difusão de conteúdo
útil, suporte profissional e representação. Cada um desses campos se desdobrou em inúmeras ações, resumidas nas páginas seguintes.
Para 2016, um desafio comanda a pauta: recuperar o protagonismo da advocacia na administração da justiça e valorizar a profissão perante a sociedade.
Ações tradicionais e novidades se alternarão durante o ano: lançamento da Revista Brasileira da Advocacia, projeto Nova Ouvidoria / De Olho no Fórum – com alcance regional
e foco nas prerrogativas profissionais, VII Encontro Anual em Campinas, três simpósios
regionais, revista e debates sobre o novo Código de Ética, cursos de especialização voltados para a advocacia, novo Portal AASP, Centro de Mediação, colóquios com tribunais,
agenda cultural permanente, Pauliceia Literária, comissão do jovem advogado, inovações
no aplicativo móvel e muito mais.
Afinal, nas palavras de Couture, advocacia é, ao mesmo tempo, arte e política, ética e ação.

LEONARDO SICA | Presidente da AASP
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DIRETORIA
Presidente | Leonardo Sica
Vice-Presidente | Luiz Périssé Duarte Junior
1º Secretário | Fernando Brandão Whitaker
2º Secretário | Renato José Cury
1º Tesoureiro | Marcelo Vieira von Adamek
2º Tesoureiro | Mário Luiz Oliveira da Costa
Diretora Cultural | Viviane Girardi
Assessor da Diretoria | Ricardo de Carvalho Aprigliano

Conselho Diretor

Eduardo Reale Ferrari
Fátima Cristina Bonassa Bucker
Flávia Hellmeister Clito Fornaciari Dórea
Juliana Vieira dos Santos
Luís Carlos Moro
Nilton Serson
Paulo Roma
Pedro Ernesto Arruda Proto
Ricardo Pereira de Freitas Guimarães
Roberto Timoner
Rogério de Menezes Corigliano
Sérgio Rosenthal
Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski

| Inclui Diretoria

Valores

Defender direitos, interesses e
prerrogativas dos advogados, em todo
o território nacional, e oferecer com
excelência produtos e serviços que
facilitem o exercício da profissão.
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Ser a melhor e mais completa
instituição prestadora de serviços
para o advogado no Brasil.

Integridade
Inovação
Satisfação do cliente
Respeito mútuo
Desenvolvimento profissional e humano
Trabalho em equipe
Comprometimento com o resultado

Visão

Missão

Política dA Qualidade
O aperfeiçoamento contínuo de seus produtos
e serviços, a capacitação de seus colaboradores, o atendimento de alto padrão e a postura
inovadora são provas de que a AASP busca a
satisfação de seus associados, atendendo as
suas expectativas.

ISO | International Organization for Standardization
A AASP adota a ABNT NBR ISO 9001:2008, e por meio
da certificação obtida junto à Fundação Vanzolini
é possível demonstrar a capacidade em fornecer
intimações judiciais, atender às expectativas, monitorar
a satisfação dos associados, buscar a melhoria e o
aperfeiçoamento contínuo dos seus produtos e serviços.
No macroprocesso da Entidade são identificados
procedimentos necessários para a Gestão da
Qualidade. Para atender aos requisitos estabelecidos

pela ABNT NBR ISO 9001:2008, são realizadas
reuniões anuais de análise crítica para a apresentação
dos resultados.
No período de 30 de novembro a 5 de dezembro de 2015
foi realizada a Auditoria Interna pela Key Associados
e, conforme relatório apresentado pela auditoria,
foi concluído que o Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ) encontra-se adequadamente estruturado e em
plena aderência ao padrão normativo.

Associação dos Advogados de São Paulo • 7

Novos horizontes | DEDICAÇÃO INCONDICIONAL NAS CINCO REGIÕES DO PAÍS
Desde a sua fundação, em 30 de janeiro de 1943, a Associação dos Advogados de
São Paulo conserva o intuito de exercer suas atividades além dos limites geográficos da capital paulista. Hoje é uma das maiores e mais respeitadas associações de
advogados do mundo e sinônimo de excelência no meio jurídico.

Por peculiaridade da história, o
primeiro associado da AASP de fora da
cidade de São Paulo estava em Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul, em 27 de
março de 1943. O dr. Hernani Estrella
tornou-se o associado número 130,
reforçando assim a vocação da AASP
para atuar em âmbito nacional.
Em 8 de março de 1944, coincidentemente no Dia Internacional da Mulher,
a dra. Yvonne Cartolano Alves dos Santos, natural do município de Rio Claro,
tornou-se a associada número 200, em
uma época em que a presença feminina
na profissão era modesta. Esta advogada, única em sua cidade, marca na his-
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tória da AASP o início da expansão ao
interior paulista.
No decorrer dos anos, a Associação dos
Advogados orgulha-se de que, em sua
composição biográfica, existem inúmeros
fatos correspondentes ao real interesse
em servir os seus associados. Para
dimensionar essas ações, visualizamos a
rápida criação de produtos e serviços pela
instituição. Em 1943, foi criado o serviço
de intimações. Logo em seguida, em 1944,
foram elaborados os primeiros cursos.
No ano seguinte, o Boletim e a Biblioteca.
Em 1947, foram inauguradas as primeiras
Salas dos Advogados nos fóruns.
Saltando no tempo, verifica-se que

a AASP apresenta o mesmo fôlego de
atuação de seu início ao respaldar o dia
a dia do exercício da advocacia. Em 1980,
por exemplo, foi lançada a primeira
Revista do Advogado. Sete anos depois,
tivemos a inauguração da Sala de Brasília
e, em 1996 e 1997, foram inaugurados
os centros de distribuição de Campinas e
Santos, respectivamente.
O grande marco da expansão da AASP para
os outros Estados brasileiros aconteceu na
XX Conferência Nacional dos Advogados
realizada em Natal-RN, em novembro de
2008, quando mais de 100 advogados se
associaram, ampliando desta forma ainda
mais nossos horizontes.

Associados
pelo Brasil

0,16%

146 associados no Norte

0,46%

417 associados no Nordeste

0,54%

489 associados no Centro-Oeste

97,17%

88.261 associados no Sudeste

1,67%

1.519 associados no Sul

55.126 homens

35.706 mulheres

90.832 ASSOCIADOS E 165 assinantes
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Relações Institucionais
Foram realizadas diversas reuniões para discutir questões sobre o exercício da profissão e a administração da justiça com as
seguintes autoridades públicas e representantes da sociedade civil:
Corregedor-geral da Justiça, desembargador Hamilton Elliot Akel
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski
Presidente do TJSP, desembargador José Renato Nalini
Presidente do TRF-3, desembargador Fábio Prieto de Souza
Presidente do TRT-2, desembargadora Silvia Regina Pondé Devonald
Procurador-geral do Estado, Elival da Silva Ramos
Presidente da Apamagis, juiz Jayme Martins de Oliveira Neto
Presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), Marco Antonio Paz Chaves
Presidente da OAB-SP, Marcos da Costa
Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, desembargador Artur Marques da Silva Filho
Presidente da Subseção da OAB da Praia Grande-SP, Cláudio Cândido Lemes
Presidente da Subseção da OAB de Cajazeiras-PB, João de Deus Quirino Filho
Presidente da Subseção da OAB de Campinas-SP, Daniel Blikstein
Presidente da Subseção da OAB de Franca-SP, Ivan da Cunha Sousa
Presidente da Subseção da OAB de Itanhaém-SP, Rutinaldo da Silva Bastos
Presidente da Subseção da OAB de Marília-SP, Tayon Soffener Berlanga
Presidente da Subseção da OAB de Mirassol-SP, Fabrizio Fernando Masciarelli
Presidente da Subseção da OAB de Peruíbe-SP, Sérgio Martins Guerreiro
Presidente da Subseção da OAB de Ribeirão Preto-SP, Domingos Stocco
Presidente da Subseção da OAB de São José do Rio Preto-SP, Suzana Helena Quintana
Presidente da Subseção da OAB de São Vicente-SP, Daniel da Silva Oliveira
Presidente da Subseção da OAB de Santos-SP, Rodrigo Julião
Presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Belisário dos Santos Júnior
Presidente do Conselho de Administração do CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli
Presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho
Presidente do Ipam, desembargador Jeferson Moreira de Carvalho
Secretário de Reforma do Judiciário, Marcelo Veiga
Secretário de Reforma Judiciária, Flávio Crocce Caetano
Secretário Estadual da Cultura Adjunto, José Roberto Sadek
Secretário Municipal da Cultura, Nabil Bonduki

E também foram recebidas as autoridades:
Ministros do STF Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux e
os ex-ministros Ayres Brito, Cezar Peluso, Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence
Ministros do STJ Antonio Carlos Ferreira, Fátima Nancy Andrighi, Humberto Eustáquio Soares Martins, João Otávio
de Noronha, Jorge Mussi, Mauro Luiz Campbell Marques, Néfi Cordeiro, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Paulo
Dias de Moura Ribeiro, Raul Araújo Filho, Regina Helena Costa, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Alves dos Reis Júnior
Ministros do TSE Admar Gonzaga e Luciana Lóssio
Juiz do TRE-SP Alberto Zacharias Toron
Presidente do Bar Council of England and Wales - Sir Alistair MacDonald QC e delegação de barristers e assessores
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Parcerias Instituídas
No desempenho de sua missão institucional, a Associação tem ampliado e fortalecido instrumentos de cooperação com instituições públicas e
entidades da sociedade civil, buscando reunir e agregar recursos humanos e financeiros para expandir sua atuação.
• AATSP: A parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo foi firmada para a produção e difusão de conteúdo
para a advocacia e outros profissionais do Direito, realização conjunta de cursos, seminários, pós-graduação e debates, aprimoramento
profissional e oferecimento de produtos e serviços de suporte para os associados de cada entidade;
• AARN: Visando à expansão territorial, esta parceria surgiu para estimular a divulgação dos produtos e serviços da AASP no Estado do Rio
Grande do Norte, oferecendo aos membros da AARN a possibilidade de se tornarem associados ou assinantes;
• Amad: Esta parceria surgiu para estimular a divulgação dos produtos e serviços da AASP no Estado do Maranhão, oferecendo aos membros da
Amad a possibilidade de se tornarem associados ou assinantes;
• CBAr: Reconhecendo a necessidade de promover a difusão de conhecimento dos Métodos extrajudiciais de solução de conflitos a
AASP e o Comitê Brasileiro de Arbitragem irão contribuir para a capacitação profissional e o contínuo aprimoramento da comunidade
jurídica, bem como para fomentar o debate científico a bem do desenvolvimento do Direito;
• CFOAB/ENA: A cooperação com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Escola Nacional da
Advocacia, objetiva viabilizar cursos de extensão na modalidade EAD, em todo o território nacional;
• CIEE/TJSP: O modelo cooperativo com o Centro de Integração Empresa-Escola visa ao desenvolvimento de atividades para a
promoção da integração ao mercado de trabalho através da operacionalização de programas de estágio de estudantes do curso de
Direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
• IBDFam: O objetivo da parceria com o Instituto Brasileiro de Direito de Família é promover em conjunto a produção e difusão de conteúdo,
assim como realizar cursos para o aprimoramento profissional de advogados e estudantes de Direito;
• IDP: Objetiva oferecer cursos de extensão e de capacitação, promover eventos, congressos e treinamentos nas modalidades presencial
e a distância;
• Ipam: A parceria com o Instituto Paulista de Magistrados tem como objetivo incrementar a cultura das letras e dos assuntos jurídicos, bem como
colaborar para a formação dos advogados, auxiliando na atualização e aperfeiçoamento da classe;
• TJSP: O acordo de cooperação técnica objetiva a elaboração de projeto-piloto voltado à criação de espaços de prevenção e redução
de litígios, com a prática de métodos alternativos de resolução de conflitos, contribuindo para a celeridade e a efetividade dos direitos
e garantias fundamentais;
• Unisc: Com o crescimento da procura por métodos de ensino a distância e para atender os associados de todo o Brasil, firmou-se parceria
institucional com a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, mantenedora da Universidade de Santa Cruz do Sul, para a oferta dos cursos
de pós-graduação (lato sensu) na modalidade EAD;
• OAB CAAMG: A parceria firmada com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais tem como objetivo viabilizar a transmissão
de eventos e cursos telepresenciais produzidos pelo estúdio da AASP aos estudantes e advogados de diversas cidades de Minas Gerais;
• FDUSP: O convênio com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo tem por objetivo a cooperação acadêmica na área de
Direito, a fim de promover a realização conjunta de curso de especialização em Direito Processual.
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Em prol da advocacia
Todas as prerrogativas tiveram sua relevância. Entretanto, dentre as 301 demandas de 2015, em que os associados
apresentaram suas dúvidas, sugestões, elogios e descontentamentos com relação às atividades desenvolvidas pelos órgãos
públicos de todo o país, tiveram destaque alguns casos tratados pela AASP: a morosidade processual em todas as esferas
judiciais, problemas existentes no peticionamento eletrônico, a insuficiência de servidores em todas as esferas judiciais, a
informação ao associado referente à cobrança de taxa de desarquivamento (mandado de segurança procedente em favor da
AASP), o funcionamento do sistema push do TJSP, o acompanhamento contínuo do desempenho do Cartório do Futuro e a
exigência de procuração nova para levantamento de valor perante a Caixa Econômica Federal.

editoriais
O atual cenário político brasileiro, tomado por escândalos de corrupção e crises, como a hídrica, foi tema que despertou a atenção da
AASP e foi aprofundado com a publicação de editoriais no Boletim AASP.

A Justiça fecha as torneiras

Corrupção, Processo, fins e meios

Boletim 2930, de 2 a 8 de março de 2015

Boletim 2956, de 31 de agosto a 6 de setembro de 2015

O Estado de São Paulo viveu ao longo de 2015 uma das
piores crises hídricas da história. Todos os cidadãos foram
chamados a contribuir para a economia do consumo de
água. O Estado adotou medidas de contenção do seu uso e,
com a Justiça, não foi diferente.
Sob pretexto de economizar água, os tribunais da capital paulista
adotaram medidas que limitaram o acesso à justiça, como a
diminuição do horário de funcionamento do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região e a redução em 50% das sessões de
julgamento do órgão especial do Tribunal de Justiça, sem, no
entanto, demonstrarem o impacto efetivo de tais medidas.
No intuito de contribuir com a justiça e seus jurisdicionados, a
AASP publicou edital manifestando-se contrária a tais medidas
e demonstrando o que tem feito para colaborar com a redução
do consumo de água em suas dependências, sem que, com
isso, houvesse redução da jornada de trabalho ou prejuízo
no atendimento a seus associados e cidadãos que circulam
diariamente na sede da instituição.

Em tempos de operação Lava Jato, muito se discutiu sobre
diversas medidas adotadas ao longo do processo, no intuito
de alcançar o efetivo combate à corrupção. A AASP colocou-se
contra qualquer tipo de corrupção, mas a favor da defesa do
Estado Democrático de Direito.
As regras do devido processo legal têm a finalidade de
garantir julgamentos justos, imparciais e eficientes.
Nesse contexto, a garantia básica da validade e justiça
dos processos é o respeito ao direito de defesa, que se
materializa na atuação dos advogados.
Com o intuito de defender as prerrogativas dos advogados,
a AASP se manifestou no sentido de que corromper o devido
processo é tão grave para a democracia quanto corromper
licitações ou funcionários públicos.
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Inovações
Os constantes desafios reforçam o desejo de inovar. Buscamos ao longo do ano
fazer valer nossa representatividade perante o ambiente jurídico, contribuindo
para o seu desenvolvimento pessoal, seu bem-estar e conhecimento, agregando
valor profissional, formando novos mediadores e participando ativamente da
carreira do jovem advogado. É desta forma que almejamos abrir as portas em
busca de ideias inspiradoras que nos levem a novos caminhos.

COMISSÃO
DO JOVEM
ADVOGADO
Dentre inúmeras possibilidades, a Comissão do Jovem Advogado da AASP visa
conhecer as necessidades e os problemas
enfrentados por esses recém-formados, e
com isso proporcionar-lhes ferramentas
adequadas de apoio. A comissão funciona como uma incubadora de ideias
a serem desenvolvidas e futuramente
implementadas. Além disso, a Comissão do Jovem Advogado busca incentivar eventos culturais e profissionais por
todo o país dessa nova, mas não menos
brilhante, advocacia.

CENTRO DE
ESTUDOS
A proposta de um Centro de Estudos foi
idealizada pelo Conselho Diretor e vem
atender a uma das mais importantes finalidades estatutárias: o incremento à cultura
das letras e dos assuntos jurídicos. O Centro de Estudos congrega profissionais de
diferentes áreas do Direito, que trabalham
continuamente na produção de conhecimento e publicaram três trabalhos disponíveis para consulta no site www.aasp.
org.br: Gravação de Audiências; Apontamentos sobre o ITCMD no Estado de São
Paulo e Honorários Advocatícios.

CENTRO DE
MEDIAÇÃO
A solução rápida e qualificada
de conflitos com a supervisão de
advogados é, sem dúvida, uma
das bandeiras da Associação dos
Advogados de São Paulo, por
isso a implantação de um Centro
de Mediação. O Departamento
Cultural também promoveu o curso
“Capacitação de conciliadores e
mediadores judiciais”, formando sua
primeira turma de 60 alunos, que
poderão utilizar este espaço para suas
reuniões de mediação a partir de 2016.
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processo eletrônico
Acompanhando a movimentação do Judiciário envolvendo a implantação do processo eletrônico por todo o país, a AASP oferece seus serviços
visando contribuir para a inserção dos advogados nessa importante mudança que conduz a nova rotina de trabalho.
Desde o início da implantação do processo eletrônico, foram adotadas diversas providências para o preparo dos advogados, como a emissão de
certificado digital, a digitalização de documentos e o suporte ao peticionamento eletrônico.
Para facilitar ainda mais o processo de adaptação, o site Processo Eletrônico foi criado para agrupar notícias, agenda de cursos e um importante
sistema que mapeia a disponibilidade dos diversos sistemas de peticionamento eletrônico utilizados pelos Tribunais Estaduais, Federais e do
Trabalho de todo o país, além, é claro, das informações necessárias para o agendamento e emissão de certificados digitais.

processoeletronico.aasp.org.br

MAIS DE

117.000
ACESSOS

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL
Desde a instalação da autoridade de registro (AR) para a emissão do certificado digital
em 2010, o serviço de emissão realizado
pela AASP é reconhecido pelos associados
como o de menor custo, e o certificado tem
validade em todo o país.
Este reconhecimento é registrado em números. Foram mais de 14.000 certificados
emitidos, nos formatos cartão ou token,
apenas no ano de 2015, considerando todos os atendimentos realizados na sede, no
escritório em Brasília e no atendimento sob
demanda nos escritórios.
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dIGITALIZAÇÃO
DE DOCUMENTOS
Nenhum advogado gosta de perder tempo com cópias e digitalizações de longos
processos. Por este motivo, é disponibilizado o serviço rápido e prático de digitalização de documentos.
Mais de 8.000 profissionais em 2015 utilizaram este serviço, solicitando cópias
preto e branco ou coloridas, impressões, e
acessando um sistema que permite a consulta de palavras-chave dentro do arquivo
em PDF de processos e documentos, facilitando muito o peticionamento eletrônico
nos tribunais.

sUPORTE AO PETICIONAMENTo ELETRÔNICO
Com uma equipe treinada para oferecer
todo o suporte para que o advogado
realize o peticionamento eletrônico sem
dificuldades, é possível esclarecer todas
as dúvidas a respeito do tema e efetuar
o passo a passo do peticionamento eletrônico com o auxílio especializado da
Central de Apoio, localizada no 4º andar
da sede, ou pelo telefone, com a Central
de Atendimento.

jurisprudência
O serviço de Jurisprudência realiza pesquisas em três plataformas para que o advogado esteja sempre atualizado com os julgamentos dos
principais tribunais de nosso país e assuntos de seu interesse. Elas são feitas de forma on-line, por referência e por encomenda.

pesquisa on-line
Na pesquisa on-line, o associado tem
acesso ao sistema de banco de dados
de jurisprudências que possibilita
a consulta aos julgados de diversos
tribunais como STF, STJ, TST, TRF-3ª
Região e TRF-4ª Região, e tribunais
de justiça do país. Com mais de 10
milhões de decisões de inteiro teor, é
reconhecido como repositório autorizado por vários tribunais.

por Encomenda

por referência

Durante o acesso ao site de
jurisprudência, o associado tem
também a opção de realizar pesquisas
específicas e estabelecer seu próprio
critério de busca, por ementários da
Corregedoria-Geral da Justiça, pesquisas
monotemáticas, referências de revistas
publicadas nas súmulas dos colégios
recursais e dos tribunais.

Na jurisprudência por encomenda, o
associado solicita que a pesquisa seja
definida por meio de um tema ou
assunto na base de dados da AASP.
Nesta opção, o profissional preenche
um formulário simples disponível
no site da Entidade, e em até três
dias recebe o material em mãos. 650
associados fizeram uso deste serviço
no ano de 2015.

Gerenciador de Processos, Contratos, Prazos e Contatos
gerenciador.aasp.org.br

Acompanhar seus processos não é uma tarefa fácil, tornando-se um
grande desafio para o advogado. Por esta razão foi desenvolvido
o Gerenciador, oferecendo mais agilidade ao acessar informações
realmente úteis para o seu escritório, em um ambiente simples para
desenvolver o seu trabalho com excelência, e facilidade para realizar
suas tarefas sem complicação. A ferramenta permite que você

gerencie as informações dos seus processos, integrando o serviço de
intimações AASP, controle os dados de seus contratos de acordo com
as suas prioridades, organize melhor seus contatos e os vincule aos
processos e contratos, mantendo sempre suas atividades em dia. O
gerenciador garante acesso exclusivo ao associado AASP sem custos
adicionais, podendo ser utilizado pela internet.
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intimações
Tradicionalmente o serviço de intimações apresenta excelência na cobertura dos
principais Diários Oficiais do Brasil. Totalmente informatizado, desde 1999, o serviço
possui o padrão de qualidade ISO 9001:2008, chegando a 114 jornais lidos em todo
o país, com mais de 64 milhões de intimações expedidas. As intimações podem ser
recebidas por e-mail, impressas, pelo aplicativo ou no próprio gerenciador.

Acre
Norte

TJ-AC, TRT-14ª Região, DJF-1ª Região, TRE-AC

Amazonas

TJ-AM, TRT-11ª Região, DJF-1ª Região, TRE-AM, TC-AM,
DOM (Manaus)

Amapá

TJ-AP, TRT-8ª Região, DJF-1ª Região, TRE-AP

Pará

TJ-PA, TRT-8ª Região, DJF-1ª Região, TRE-PA

Roraima

TJ-RR, TRT-11ª Região, DJF-1ª Região, TRE-RR

Rondônia

TJ-RO, TRT-14ª Região, DJF-1ª Região, TRE-RO, TC-RO

centro-oeste

Brasília

TJ-DF, STF, STJ, CNJ, TST, TSE, STM, DOU, CSJT, TRE-DF,
MPF, TRT-10ª Região, DJF-1ª Região

Goiás

TRT-18ª Região, DJF-1ª Região, TRE-GO

Mato Grosso

TJ-MT, TRT-22ª Região, DJF-1ª Região, TRE-MT

Mato Grosso do Sul

TJ-MS, TRT-24ª Região, DJF-3ª Região, TRE-MS, TC-MS

sul

Paraná

TJ-PR, TRT-9ª Região, DJF-4ª Região, TRE-PR,
DOM-Curitiba, TC-PR

Rio Grande do Sul

TJ-RS, TRT-4ª Região, DJF-4ª Região, TRE-RS, TC-RS

Santa Catarina

TJ-SC, TRT-12ª Região, DJF-4ª Região, TRE-SC, TC-SC
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2012
2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2011

5 jornais lidos 17 jornais lidos 19 jornais lidos 38 jornais lidos 67 jornais lidos 104 jornais lidos 111 jornais lidos 113 jornais lidos 114 jornais lidos

Alagoas
nordeste

TJ-AL, TRT 19ª-Região, DJF-5ª Região, TRE-AL

Bahia

TJ-BA, TRT-5ª Região, DJF-1ª Região, TRE-BA

Ceará

TJ-CE, TRT-7ª Região, DJF-5ª Região, TRE-CE

Maranhão

TJ-MA, TRT-16ª Região, DJF-1ª Região, TRE-MA

Paraíba

TJ-PB, TRT-13ª Região, DJF-5ª Região, TRE-PB, TC-PB

Pernambuco

TJ-PE, TRT-6ª Região, DJF-5ª Região, TRE-PE, TC-PE

Piauí

TJ-PI, TRT-22ª Região, DJF-1ª Região, TRE-PI

Rio Grande do Norte

TJ-RN, TRT-21ª Região, DJF-5ª Região, TRE-RN, TC-RN

Sergipe

TJ-SE, TRT-20ª Região, DJF-5ª Região, TRE-SE

Tocantins

TJ-TO, TRT-10ª Região, DJF-1ª Região, TRE-TO

Espírito Santo
sudeste

TJ-ES, TRT-17ª Região, DJF-2ª Região, TRE-ES, TC-ES

Minas Gerais

TJ-MG, TRT-3ª Região, DJF-1ª Região, TRE-MG, TC-MG,
DOM-BH, TJM-MG

Rio de Janeiro

TJ-RJ, TRT-1ª Região, DJF-2ª Região, TRE-RJ, INPI

São Paulo

TJ-SP, TRT-2ª Região, TRT-15ª Região, DJF-3ª Região,
TIT-SP, DOE, TRE-SP, TJM-SP, DOM-SP, DOM (Campinas
e Ribeirão Preto)

Associação dos Advogados de São Paulo • 17

Cursos
O mercado de trabalho cada vez mais competitivo e as diversas inovações
legislativas faz com que o Departamento Cultural promova todo o ano
centenas de cursos de atualização profissional em diversas áreas do
Direito, oferecendo uma moderna e ampla estrutura física e tecnológica.
Além de contribuir para a formação do advogado, a AASP também possui
a rede de aproximação de profissionais Vitae, uma plataforma para facilitar
o intercâmbio de pessoas e empresas do meio jurídico com quase 19.000
currículos cadastrados e 1.200 empresas associadas.

Presencial

vIA SATÉLITE

Realizados nos modernos auditórios da
sede, os cursos presenciais permitem uma
experiência enriquecedora com expoentes
do meio jurídico. Em 2015 foram 216
cursos, com a presença de mais de 11.000
participantes desfrutando de um
ambiente com completa
infraestrutura física e
tecnológica.

1
Informação
e atualização

3

Transmitidos ao vivo, via satélite, diretamente de
nossas instalações para 400 cidades brasileiras,
os cursos proporcionaram em 2015, a mais de
23.000 operadores do Direito, a oportunidade
de atualização com os mais renomados juristas
e a possibilidade de interação
por meio de perguntas via
e-mail.

2

INTERNET
Caminhando com a modernidade e tecnologia, oferecemos a comodidade de assistir,
em seu computador, tablet ou smartphone, a cursos on-line, ao vivo ou gravados,
possibilitando a interação entre expositor e participante, por meio do envio de perguntas
via chat. Esta modalidade foi utilizada por mais de 7.000 participantes no último ano.
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389

antenas no
brasil

41

97

antenas no
norte

51

antenas no
centro-oeste

antenas no
nordeste

76

124

antenas no
sudeste

antenas no
sul

Olhando o mapa, veem-se centenas de alfinetes coloridos que pontuam o Brasil. São as antenas
utilizadas para transmissão dos cursos via satélite para as cinco regiões do país. É o melhor do
ensino de Direito chegando a todos os lugares.
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Publicações
A AASP tem como um de seus pilares a produção de conteúdo, como a Revista do Advogado, que reúne
grandes nomes do Direito que, juntos, analisam profundamente os temas mais atuais sob diversos
aspectos. Em 2015, três edições da revista foram publicadas, totalizando 286.300 exemplares impressos.

Revista do Advogado
O Novo Código de Processo Civil
Celebrando a aprovação do novo Código de Processo Civil, foi lançada
no mês de maio a primeira revista de 2015. A edição nº 126 teve a
coordenação de José Rogério Cruz e Tucci e Heitor Vitor Mendonça
Sica e uma tiragem de 97.000 exemplares.

Juizados Especiais – Cíveis, Criminais e
da Fazenda Pública
Preocupada com as condições dos Juizados Especiais e com o acesso
à justiça brasileira, a AASP publicou em agosto a edição n° 127 da
revista, sob a coordenação de Flávia Hellmeister Clito Fornaciari
Dórea, tendo a tiragem de 94.800 exemplares.

10 anos do CNJ
Considerado a grande novidade da Reforma do Judiciário, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) completou dez anos em 2015.
Em homenagem foi lançada a edição n° 128, com tiragem de
94.500 exemplares, que contou com a coordenação do advogado
e ex-conselheiro do CNJ Técio Lins e Silva.

20 • Relatório de Atividades 2015

minicódigos
As leis sofrem constantes mudanças no país, por este
motivo, os minicódigos se tornaram aliados inseparáveis
para o dia a dia do advogado.
Ao todo, são seis minicódigos: Novo Código de Processo
Civil, Código Civil, Constituição Federal, Código de Defesa
do Consumidor, CLT, Código Penal e de Processo Penal, em
edições anuais, todos comercializados na sede e nas Salas
dos Advogados.

Boletim
Percebendo as necessidades do associado, o
Boletim semanal se renovou em 2015. Foram
51 edições que contemplaram entrevistas,
matérias diversas, as principais mudanças
legislativas, os novos procedimentos do
Judiciário, as ações concretizadas pela AASP
em defesa dos interesses da advocacia e todos
os eventos realizados durante o ano. Uma das
principais novidades de 2015 foi a inclusão
da seção “Pílulas do novo CPC”, que a cada
edição trouxe apontamentos de importantes
processualistas sobre os dispositivos do novo
Código de Processo Civil.
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Site do novo CPC | www.aasp.org.br/novo_cpc
O novo Código de Processo Civil, que entra em vigor a partir de março de 2016, trará significativas
mudanças tanto para a sociedade quanto para os profissionais do Direito (advogados, magistrados e
servidores). Cumprindo sua missão de facilitar o exercício profissional, a Associação dos Advogados
reuniu em seu site vasto material sobre o novo CPC, que inclui uma edição do Código de Processo
Civil anotado; o minicódigo de Processo Civil; a Revista do Advogado nº 126, que trata do tema;
apontamentos elaborados por vários juristas; depoimentos de professores e especialistas no canal
da AASP no YouTube, entre outros. No site, também estão disponíveis os cursos, as palestras e os
seminários promovidos pelo Departamento Cultural. Todas estas informações visam facilitar a
adaptação do advogado ao novo Código.

Código de processo civil anotado
Disponível para download, o Código de Processo Civil anotado foi elaborado
por meio da parceria com a Ordem dos Advogados – Seccional do Paraná. Sob a
coordenação de José Rogério Cruz e Tucci, Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo
de Carvalho Aprigliano, Rogéria Dotti e Sandro Gilbert Martins, a obra tem um
viés prático, voltado ao dia a dia da profissão, com comentários de juristas de
todo o país sobre cada um dos artigos do novo regulamento processual.
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MAIS DE

20.000
dOwnloads

Biblioteca Élcio Silva
Com 22.011 títulos de livros e mais de 300 revistas
especializadas, a Biblioteca Élcio Silva possui um dos mais
completos acervos jurídicos do país, pela quantidade
de obras e pelos serviços prestados. Em 2015, mais de
12.000 associados desfrutaram de um espaço ideal para a
concentração e o estudo. A biblioteca oferece a consulta ao
acervo de forma rápida e eficaz, permitindo a busca nas bases
de doutrina, revistas e legislação. Desta forma, o associado,
mesmo distante, tem acesso às obras pelo site.

Videoteca
Pensando nos associados que não puderam estar presentes
nos cursos oferecidos pelo Departamento Cultural, a
Videoteca disponibiliza as aulas para locação em formato
VHS ou DVD, podendo ser retirados pessoalmente ou
encaminhados pelo correio.
A Videoteca conta atualmente com mais de 6.000 títulos
de cursos, palestras e seminários sobre diversas áreas do
Direito, que ampliam sua possibilidade de aperfeiçoamento
e proporcionam total comodidade. O associado também
pode assistir aos vídeos na Biblioteca Élcio Silva, onde são
disponibilizados aparelho de TV e fones de ouvido.
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Eventos
Nos últimos anos, buscou-se fortalecer os laços e o compromisso com os advogados que nem sempre
puderam se deslocar até nossa sede. Em 2015, a Entidade intensificou suas ações em outras cidades
com a realização de eventos que proporcionaram aos advogados e estudantes destas cidades maior
conhecimento e a oportunidade de troca de experiências.

V Simpósio Regional
20 de março
em Marília

VI Encontro anual
De 14 a 16 de maio
em Santos

VI Simpósio regional
21 de agosto

em São José do Rio Preto

VIi Simpósio regional
2 de outubro

em Ribeirão Preto
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Durante o Simpósio foi debatido o novo Código de
Processo Civil, reunindo cerca de 450 pessoas e com a
participação de grandes nomes como Camilo Zufelato,
Paulo Henrique dos Santos Lucon, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Otávio Augusto Custódio de Lima, Ricardo
Pereira de Freitas Guimarães, Luís Carlos Moro, Daniel
Amorim Assumpção Neves, Ronaldo Vasconcelos,
Euclides Benedito de Oliveira, Oswaldo Peregrina
Rodrigues e Viviane Girardi.
Cerca de 700 participantes acompanharam o debate
sobre os desafios postos à advocacia pelo novo Código
de Processo Civil, além de outros temas do Direito.
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal
Antonio Cezar Peluso e a vice-presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministra Cármem Lúcia, marcaram
presença neste Encontro.

Foram apresentadas as mudanças significativas com
o anúncio do novo Código de Processo Civil aos 300
participantes. Os grandes nomes deste evento foram: Ana
Carolina Brochado Teixeira, Marcelo Truzzi Otero, Estêvão
Mallet, Flávio Luiz Yarshell, Manoel de Queiroz Pereira
Calças, Marcelo Vieira von Adamek, Cláudia Cimardi, Heitor
Sica, Humberto Theodoro Jr.

Cerca de 250 pessoas estiveram reunidas no Simpósio, em
que o presidente da Associação, Leonardo Sica, destacou
a importância da renovação do Código de Processo Civil,
juntamente com os colegas Camilo Zufelato, Claudia
Cimardi, Ricardo Lucas Calderón, Rolf Madaleno, Fabiola
Marques, Pedro Paulo Teixeira Manus, Clito Fornaciari Jr.,
Luiz Manoel Gomes Jr. e Carlos Alberto Carmona.

agenda cultural
Programação mensal com exposições,
Cine AASP, literatura, música, gastronomia e muito mais.

Kombosa Shake e Sax in The Beat

Café com Letras

Recital com Álvaro Sivieiro

ExposiçãoTodos somos Frida

Salão de chá do

Canastra e Lilian Jardim

Stand-up com Cambota

Bicicleta do Sonheria

Cine AASP Madagascar

Exposição de Cláudio Castelo

pauliceia literária
A segunda edição do Festival Internacional de
Literatura de São Paulo aconteceu nos dias 24, 25 e
26 de setembro, trazendo mais de 3.000 pessoas,
com a presença de autores do Brasil e do exterior
como José Eduardo Agualusa, Leonardo Padura, Cíntia
Moscovich, Jeffery Deaver, Mia Couto, Luiz Alfredo
Garcia-Roza, entre outros.

Mia couto

garcia-roza
autor em foco
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Canais de comunicação
• Aplicativo
Para facilitar o acesso às informações prestadas, foi desenvolvido o Aplicativo Móvel AASP, que no último ano teve mais de 7.950
downloads realizados. Assim, o associado passou a ter acesso a intimações, notícias jurídicas e Ouvidoria diretamente no seu smartphone.
• Atendimento
Por meio do Serviço de Atendimento ao Associado, o profissional tem a seu dispor uma equipe preparada para esclarecer com prontidão
qualquer dúvida sobre todos os serviços, através do telefone (11) 3291 9200 na capital e região metropolitana de São Paulo. Em 2015
foram cerca de 167.000 atendimentos realizados.
• Ouvidoria
Para a defesa das prerrogativas dos advogados e a prestação de serviços com qualidade, é disponibilizado, via site, o canal da
Ouvidoria, em que o advogado pode registrar suas manifestações e até mesmo sugestões.
• 0800
O Serviço de Atendimento está apto para oferecer informações relacionadas aos produtos, serviços e parcerias de forma prática e
personalizada aos associados fora da capital e região metropolitana de São Paulo. Fale conosco pelo telefone 0800 777 5656.
• WhatsApp
Mais de 80% dos smartphones do Brasil já possuem o WhatsApp instalado. Considerando que o aplicativo é hoje um dos meios mais
rápidos de comunicação, que permite o envio de texto, áudio e imagem, representa mais uma ferramenta de comunicação, podendo
ser utilizada pelo telefone (11) 99424 6731.

REDES sociais
Não é de hoje que as pessoas passaram a se relacionar umas
com as outras de qualquer parte do planeta. A necessidade de ter
informação, de compartilhar conteúdos, os momentos únicos
e os que marcam o dia a dia, de ter a sua voz ouvida e as dúvidas
esclarecidas, e, acima de tudo, estar conectado com tudo o que você
mais precisa é o que motiva a Associação dos Advogados a investir
e tornar ativas suas redes sociais.
Pensamos nas redes sociais como um local de compartilhamento
de ideias, de informação, de conhecimento, de manifestação
pública, de preservação histórica, de criatividade e, também, de
relacionamento. Atualmente, a AASP tem quase 240 mil curtidas no
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Facebook, com internautas que interagem constantemente sobre
o que de mais relevante acontece no mundo jurídico. No Twitter,
nos aproximamos dos 17 mil seguidores, com notícias de maior
abrangência dos mais diversos tribunais do país. No YouTube,
temos mais de 75 mil visualizações dos mais variados conteúdos,
sendo um dos sucessos de 2015 o canal de manifestações
sobre o novo CPC, com depoimentos de grandes juristas. Mais
recentemente, a Associação aderiu ao Instagram, com fotos que
retratam o cotidiano da instituição.
Estar conectado ao associado é estar conectado a suas necessidades
e cada vez mais expandindo os horizontes da comunicação.

Clube de benefícios
Sabe-se que a vida não é só trabalho, que passar boa
parte do seu tempo entre escritórios e tribunais é
cansativo e que, para ser mais produtivo, o advogado
precisa de auxílio em algumas situações do dia a dia.
Pensando nisto, a AASP oferece o Clube de Benefícios
para os seus associados, uma série de promoções e
ofertas exclusivas em diversos estabelecimentos
comerciais que facilitam sua rotina pessoal e profissional, englobando saúde, lazer, aperfeiçoamento,
organização e rotina profissional.

rotina profissional
organização
aperfeiçoamento
lazer
saúde
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