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Missão

visão

valores

Defender direitos, interesses e

Ser a melhor e mais com-

• Inovação

prerrogativas dos advogados,

pleta instituição prestadora

• Respeito mútuo

em todo o território nacional,

de serviços para o advoga-

• Desenvolvimento

e oferecer com excelência

do no Brasil.

profissional e humano

produtos e serviços que faci-

• Trabalho em equipe

litem o exercício da profissão.

• Comprometimento com
o resultado

Avançando
contra as
crises

Em 2016 concentramos esforços em dois

fissão, com várias iniciativas que se desdo-

pontos: impactos da crise econômica na

braram ao redor da campanha “Valorizar o

advocacia e reflexos da crise institucional no

advogado #ÉdeLei”.

livre exercício da profissão. Preocupações
emergentes que, no entanto, não prejudicaram a manutenção da atuação institucional
tradicional da AASP.

A campanha percorreu 12 Estados, foi fortemente divulgada pelas redes sociais, teve
repercussão significativa na imprensa, colheu
adesões expressivas no campo jurídico, foi

Do fim para o começo, chegamos a dezem-

premiada em Portugal e, acima de tudo, fun-

bro com novos investimentos em suporte

cionou como meio de mobilização da classe

profissional e produção de conteúdo útil

e aproximação entre a AASP e a advocacia,

para a advocacia e, ao mesmo tempo, ofe-

possibilitando à entidade conhecer melhor os

recemos benefícios econômicos expressivos

problemas da profissão e, portanto, oferecer

para os associados.

melhores soluções.

Na contramão da conjuntura de inflação e au-

Assim, a campanha abriu oportunidades

mentos de custos, a anuidade da AASP para

de diálogo, reforçou a mensagem “quem

2017 teve reajuste zero (o que, considerando

trabalha pelos direitos dos outros precisa

esse quadro, equivale a redução de valor). Mas

ter os seus direitos respeitados” e ampliou

não foi só: foram oferecidos planos que devol-

a nossa capacidade de representar e

vem para os associados até 110% do valor

atender aos associados.

da anuidade em créditos para uso em cursos,
videoteca e pesquisa de jurisprudência. Para
o jovem advogado, até 150% do valor da anuidade pode ser recuperado em créditos.

Na área de produção e difusão de conteúdo, além dos cursos realizados, foi lançada
a Revista Brasileira da Advocacia, com
distribuição nacional, quatro edições em

A redução na arrecadação de contribuição

2016 e gratuita em formato digital para os

associativa não impediu que a AASP inves-

associados; o Novo CPC Anotado, reali-

tisse com força inédita na valorização da pro-

zado em parceria com a OAB-PR, registrou
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mais de 100 mil downloads (gratuito para to-

e recebeu menção honrosa do Conselho

dos) e foi lançado em versão impressa com

Nacional de Justiça na categoria “deman-

preço muito inferior a qualquer obra semelhan-

das coletivas ou complexas”.

te do mercado; o novo aplicativo de Cursos
trouxe aulas e palestras gravadas e ao vivo em
formato para celulares e tablets; e, afirmando a
política de inovação e manutenção, a Revista
do Advogado, tradicional publicação monotemática, teve quatro edições no ano.
O aperfeiçoamento do convênio com a Escola Nacional da Advocacia, do Conselho Federal da OAB, permitiu que advogados de todo o país participassem dos cursos
e trouxe professores e palestrantes de outros
Estados para nosso corpo docente, num intercâmbio que gera troca de informações e
experiências valiosas.
O investimento nos cursos telepresenciais
e pela internet não prejudicou os encontros
regionais, oportunidades de proximidade, relacionamento e aprendizado presencial. Além
de aulas realizadas no âmbito da campanha

A Unidade Móvel foi inaugurada para levar suporte profissional, produtos e serviços para
os advogados do interior e esteve em São José
dos Campos, Piracicaba, Guarulhos e Mogi das
Cruzes com enorme receptividade dos colegas.
Em 2017 percorrerá todo o Estado.
Depois de anos de testes, foi ao ar o novo
Portal AASP, projetado para permitir que
advogados de qualquer localidade acessem
nossos produtos e serviços com facilidade e
com funcionalidades atualizadas.
Para aperfeiçoar nossa função de representação, participamos da Caravana Nacional
de Prerrogativas do Conselho Federal da
OAB e, conforme anunciado em 2016, reformulamos a Ouvidoria, que atendeu com eficiência centenas de reclamações e estendeu
o projeto De Olho no Fórum.

#ÉdeLei, foram realizados eventos em Campinas, São José dos Campos, Presidente

Enfim, a AASP remou contra a maré das

Prudente e em Londrina, marcando pela pri-

crises: investiu, ampliou serviços de supor-

meira vez a realização de simpósio exclusivo

te profissional, realizou campanha nacional

da AASP fora de São Paulo.

de valorização da advocacia, apresentou

No tema processo eletrônico, lançamos
o navegador AASP, produto inédito, que
facilita a utilização das diversas plataformas de peticionamento.
A Comissão de Jovens Advogados tornou-se realidade e realizou iniciativas na
área do empreendedorismo, o que deverá
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ser aprofundado em 2017 com novos serviços de auxílio ao advogado na gestão do
escritório e da carreira. O Centro de Mediação superou a fase de implementação

novos produtos e aperfeiçoou aqueles tradicionais e articulou todas essas iniciativas
sob o objetivo de fornecer meios para garantir o melhor e livre exercício da profissão e reforçar o papel social da advocacia
como agente essencial à administração da
justiça. Tudo isso sem onerar os associados, cuja contribuição e participação são
o eixo fundamental do sucesso da entidade. Assim, missão cumprida por 74 anos e,
certamente, daqui em diante.

Parcerias
institucionais

Termos de Cooperação

• Fundação Getulio Vargas: voltada ao desenvolvimento profissional, a cooperação congrega
conhecimentos teóricos e práticos para projetos acadêmicos de pesquisa do curso de Mestrado
Profissional da FGV Direito-SP.
• Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: cooperação para divulgação e execução da 6ª Semana
Nacional de Execução Trabalhista, que ocorreu de 19 a 23 de setembro de 2016.
• Tribunal Regional Federal da 3ª Região e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: priorizando
as prerrogativas dos advogados, a AASP e os juízes assessores das presidências dos tribunais
citados mantiveram reuniões, ao longo do ano, com o objetivo de desburocratizar, agilizar e
dinamizar a solução de reivindicações dos associados, da própria entidade e da classe.

Parcerias
• CFOAB/ENA e Abrat: disseminando o conteúdo produzido pela AASP, a parceria firmou
contrato para transmissão, ao vivo ou gravada, exclusivamente via internet, de cursos de
extensão promovidos pelo CFOAB/ENA.
• ENA: contrato para realização de cursos, na sede da AASP, com transmissão via internet,
ampliando as opções para contratar o conteúdo de cursos da entidade.
• GEN: parceria para transmitir on-line, exclusivamente, os cursos preparatórios para o Exame de
Ordem do Brasil – OAB.
• IBDFAM: mútua cooperação para viabilizar a realização do VII Congresso Paulista de Direito de
Família, na sede da AASP, com transmissão via satélite e internet.
• OAB-Cornélio Procópio: parceria para instalação de antena na cidade de Assaí para transmissão
de cursos via satélite.
• OAB-PE: parceria para ampliar a divulgação de cursos via satélite.
• Sebrae-SP: com conteúdo empreendedor, a parceria oferece cursos on-line para os associados
interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre administração do próprio escritório.

7

RElAçõES
INSTITUCIONAIS
sempre à frente de temas e reflexões sobre o exercício da advocacia e o
andamento da justiça, a Diretoria da aasP, em 2016, reuniu-se com as
seguintes autoridades públicas, instituições e representantes da sociedade civil:

• Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e valorização da advocacia e os presidentes das
Comissões de Prerrogativas das seccionais.
• Coordenadora do Centro de estudos (Cejur) da Procuradoria-Geral do município de são Paulo,
Tatiana Robles seferjan.
• Corregedor-geral da Justiça, desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças.
• Desembargador silmar Fernandes.
• Diretor da eNa/Conselho Federal da oaB, José alberto simonetti.
• Diretora do Fórum de Butantã, Mônica lobo.
• Ulisses Nalone, na sede da escola Judiciária Militar.
• ex-presidente do sTF, ayres Britto.
• ex-presidente do sTF, Cezar Peluso.
• ex-presidente do Tse, Francisco Rezek.
• Instituto de Defesa do Direito de Defesa.
• Instituto Paulista de Magistrados (IPaM).
• Ministro antonio Carlos Ferreira (sTJ).
• Ministro Dias Toffoli (sTF).
• Ministro Gilmar Mendes (sTF).
• Ministro Jorge Mussi (sTJ).
• Ministro Mauro luiz Campbell Marques (sTJ).
• Ministro Paulo de Tarso sanseverino (sTJ).
• Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro (sTJ).
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• Ministro Raul araújo Filho (sTJ).
• Ministro sebastião alves dos Reis Júnior (sTJ).
• Ministro Teori Zavascki (sTF).
• Presidente da associação dos advogados do Banco do Brasil, Marco antonio Paz Chaves.

• Presidente da Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas Gerais, Sérgio Eustáquio Martins.
• Presidente da Comissão Especial de Medidas contra a Corrupção, Joaquim Passarinho.
• Presidente da MDA, Rodrigo Rocha.
• Presidente da OAB-Campinas, Daniel Blikstein.
• Presidente da OAB-Ribeirão Preto, Domingos Stocco.
• Presidente da OAB-Rio Grande do Sul, Ricardo Breier
• Presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Pacheco Prates Lamachia.
• Presidente do TJSP, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti.
• Presidente do TRT-2ª Região, desembargador Wilson Fernandes.
• Presidente do TRF-3ª Região, desembargadora Federal Cecília Maria Piedra Marcondes.
• Procurador da República, Rodrigo de Grandis.
• Procurador-geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller.
• Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio.
• Secretária do Instituto Victor Nunes Leal, Lucia Peluso.
• Secretário adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo de Souza Cardoso.
• Secretário da Educação do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini.
• Secretário municipal de Negócios Jurídicos de Campinas, Mario Orlando Galves de Carvalho.
• Secretário nacional do consumidor, Armando Luiz Rovai.
• Seção do Conselho da OAB-SP.

Na sede, foram recebidas as seguintes autoridades:
• Ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto.
• Membro do Conselho Nacional dos Esportes, Lars Grael.
• Ministro do STJ, Rogerio Schietti.
• Presidente da Comissão da Associação Brasileira de Imigrantes Africanos.
• Presidente da OAB-Minas Gerais, Antonio Fabrício de Matos Gonçalves.
• Presidente da OAB-Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues.
• Presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Augusto de Arruda Botelho.
• Presidente do STF, ministro Enrique Ricardo Lewandowski.
• Secretário da Educação de São Paulo, desembargador José Renato Nalini.
• Secretário de Justiça de São Paulo, desembargador Aloisio de Toledo César.
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cOMISSÃO DE JOVENS
ADVOGADOS

Para os jovens profissionais do Direito, comple2016 foi o ano de consolidação da Co-

mentar a formação com noções de empreende-

missão de Jovens Advogados. Criada

dorismo é fundamental.

um ano antes – por dez advogados
atuantes e de formação diversificada –,
é a porta-voz da nova geração de profissionais da área.
Os esforços do grupo estão destinados,
especialmente, a fomentar o empreendedorismo, o aprimoramento e o desenvolvimento dos jovens advogados, e a
defender as prerrogativas deste público.
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Esse raciocínio definiu a pauta da palestra coordenada pela Comissão em 2016, que levou aos
participantes informações sobre iniciativas empreendedoras na advocacia e sobre a gestão de
escritórios.
A primeira edição do projeto Roda de Bar
contou com especialistas e tratou dos erros
e acertos dos jovens ao abrirem seus escritórios, da inovação desses negócios, do uso

Para isso, a comissão – ciente do pa-

de mídias sociais pela advocacia, dentro dos

pel dos jovens no avanço da advoca-

limites do Código de Ética, finalizando com

cia no Brasil – promove uma progra-

música ao vivo e o indispensável bate-papo

mação aos recém-formados.

entre os participantes.

centro de
mediação

O prêmio Conciliar é Legal, organizado pelo
Conselho Nacional de Justiça, chancelou,
em 2016, o sucesso da iniciativa da AASP
em criar seu Centro de Mediação. Vencedora na categoria Demandas Complexas
ou Coletivas, a instituição foi reconhecida
pela interlocução com todos os sindicatos
ligados à Unimed Paulistana e a 77ª Vara
da Justiça do Trabalho de São Paulo, envolvendo mais de 3.680 beneficiários.
Outras ações tomadas para fortalecer e
ampliar a alternativa da mediação entre
associados e a sociedade foram: publicações sobre mediação e criação de
grupo de estudos a respeito do tema,
formação de mediadores e cooperação
técnica com tribunais – a resolução dos
casos mediados no projeto resultou em
mais de 100 horas de atendimento e notoriedade para os resultados positivos
obtidos pela entidade.
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campanha
#ÉdeLei

A campanha Valorizar o Advogado É de Lei marcou a trajetória da AASP e dos advogados
em 2016. Empenhada em difundir a mensagem de que “quem trabalha pelos direitos dos
outros precisa ter os seus direitos respeitados”, a ação visitou 12 Estados, incluindo o Distrito
Federal, guiada pelo desejo de valorizar a classe e conscientizar a sociedade a respeito da
necessidade de garantia à defesa e às prerrogativas do advogado. A campanha atingiu mais
de 1 milhão de pessoas e deu visibilidade à Lei n° 8.906/1994, arts. 6º e 7º – referente aos
direitos dos advogados.
Com repercussões significativas na imprensa, nas redes sociais e no meio jurídico, a ação
também se destacou na área de publicidade, ao ganhar o Prêmio Lusófonos da Criatividade,
que integra o festival internacional de criatividade sediado em Portugal, o único mundialmente
dedicado a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos
países de língua oficial portuguesa.
Aprovada por advogados e magistrados e reconhecida pela sociedade, a campanha #ÉdeLei
– com seu sucesso – trouxe à luz debates sobre o andamento da justiça e sua relação com
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as prerrogativas da classe, e aproximou profissionais de todo o país.
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dE OLHO NO
FÓRUM

Ofícios e secretarias mais bem avaliados
em 2016:
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (SP):
67ª Secretaria do Trabalho
90ª Secretaria do Trabalho
O objetivo do De Olho no Fórum é exatamente o retratado ao lado: reconhecer

62ª Secretaria do Trabalho

as boas práticas dos ofícios e secretarias

41ª Secretaria do Trabalho

judiciais de todo o Brasil.

36ª Secretaria do Trabalho

Atualmente, a iniciativa tem relevância no
meio jurídico e já é referência para advogados e incentivo para profissionais
oferecerem o melhor serviço, à procura

Fóruns Estadual, Federal e Trabalhista
de São José dos Campos:

da avaliação positiva. Em 2016, as pes-

3º Ofício Criminal

quisas receberam mais de 5 mil votos e

4º Ofício Cível

vale ressaltar que as informações sobre
as varas com menor desempenho são

3ª Vara Federal

enviadas à Corregedoria, na expectativa

1ª Vara do Trabalho

de que as reflexões apontadas resultem

4ª Vara do Trabalho

em melhorias para as unidades.
O projeto procura, por meio da avaliação,
pressionar o Poder Público para oferecer

2ª Vara do Trabalho
5ª Vara do Trabalho

melhores condições de trabalho aos advogados, contribuindo para a defesa das
prerrogativas da classe.

As prerrogativas da classe são recebidas e tratadas pela Diretoria e Conselho da AASP com
a finalidade de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e auxiliar o regular exercício da advocacia.
Em 2016, foram apreciadas mais de 340 reclamações, dentre estas, destacamos morosidade processual nos cartórios judiciais, falha no sistema do processo judicial eletrônico, morosidade na expedição de guia de levantamento de valores junto ao Banco do Brasil e Caixa
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Econômica Federal, fixação de honorários ínfimos e outros.
A AASP, como sempre, cumpre com sua missão de defender a classe e sobretudo promoveu
a interlocução dos anseios de seus associados com a Administração Pública de modo a zelar
pelas garantias profissionais.

intimações

• Mais de 66 milhões de intimações expedidas;
• Certificação ISO 9001:2008;
• Equipe altamente oomprometida.

Publicações expedidas no ano de 2016:

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

3.444.945

5.414.275

6.010.297

5.407.291

5.862.792

6.347.489

5.788.897

6.544.538

6.207.814

5.716.214

5.633.446

3.699.425

Leve suas intimações sempre com você: faça o download

APLICATIVO AASP

gratuito do Aplicativo AASP e receba notificações para estar
sempre atualizado. Aproveite também para conhecer outras
funcionalidades como: leitura de notícias jurídicas e calculadora do TJSP.

APLICATIVO AASP

15

UNIDADE MÓVEL

A Unidade Móvel foi uma das grandes novidades de 2016. Inaugurado
em outubro, o veículo itinerante fez parada nas seguintes cidades: Piracicaba, Guarulhos, São José dos Campos e Mogi das Cruzes.
Sede da AASP sobre rodas, o projeto, por onde passou, ofereceu os
serviços de Certificação Digital e da versão móvel da Sala dos Advogados, comercializou produtos personalizados e informou sobre o peticionamento eletrônico.
Mais de 300 pessoas, entre associados e não associados, foram
atendidas pela estrutura, e a iniciativa, inclusive, levou à adesão de
novos filiados, cumprindo, assim, o objetivo primeiro: ir até o público da AASP, oferecendo atendimento diferencial e apresentando os
benefícios de integrar a associação.

Certificação Digital: fundamental na rotina do advogado e, portanto, indispensável
na Unidade Móvel. A emissão do certificado digital é um serviço versátil que permite
aos interessados realizar o procedimento na sede da entidade, em São Paulo, no
próprio escritório de advocacia no qual trabalham, nos eventos da AASP ou ainda
na Unidade Móvel.
Em 2016, na primeira modalidade, houve crescimento de quase 20% em relação a 2015.
Na segunda – emissões feitas nos escritórios solicitantes – a expansão foi de quase 70%.
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Os resultados comprovam a visão estratégica da entidade de apostar no serviço, com flexibilidade e qualidade.
O Navegador AASP, lançado em 2016, facilita o peticionamento eletrônico. Ele é uma ferramenta para acessar os sites dos tribunais e fóruns de todo o país – sem fazer download de
programas ou mudar de navegador, centralizando o trabalho em uma única tela.

suporte
profissional
Atenta ao dia a dia do advogado, a AASP oferece variados
serviços na sua sede e em locais estratégicos.

No edifício sede, localizado na rua Álvares Penteado, dois andares, além da biblioteca, são
destinados ao atendimento ao associado. No 1º andar, é possível inscrever-se nos cursos
e palestras, verificar questões a respeito da contribuição associativa e filiar-se, além de
adquirir diversos produtos personalizados.
No 4º andar, estão os serviços para auxiliar o exercício da advocacia. Desde cópias e digitalizações – serviços que ultrapassaram 300 mil páginas em 2016 – até a Sala Privativa do Associado,
ambiente para realizar reuniões com clientes, que atendeu 6.525 advogados. Além da Sala de
Internet, com mais de 40 mil usuários, o Posto Jucesp, que prestou mais de 7 mil serviços, e o
Núcleo de Suporte Forense, que atendeu 1.773 solicitações, entre pedidos realizados junto aos
tribunais e fóruns de primeira instância.

Em Brasília, o escritório da entidade está

Em fóruns e tribunais da capital paulista, os

localizado próximo aos principais órgãos

profissionais têm acesso às Salas dos Ad-

administrativos e tribunais da cidade. No

vogados. Por elas, no ano passado, passa-

espaço exclusivo estão disponíveis a emis-

ram mais de 200 mil frequentadores, que

são do certificado digital, a venda de pro-

tiveram à disposição os seguintes serviços:

dutos personalizados, o empréstimo de be-

cópias, digitalizações, computador com

cas, computadores para acesso à internet

acesso à internet, peticionamento eletrô-

e sala para reunião.

nico, empréstimo de becas e guarda-volu-

Conheça: Edifício Victoria Office Tower,

mes. Veja a disponibilidade dos serviços no

SAUS Quadra, 04, Asa Sul - Brasília - DF

site, na área de regulamento.
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Novo
portal aasp

www.

aasp.org.br

Estar mais próximo do associado foi
o guia central das ações da AASP em
2016, e a criação do novo portal está
intimamente ligada a esse propósito.
Com quase 600 mil acessos a suas páginas, desde o lançamento – em 19/12 – até
o fim de dezembro, o site foi pensado e
desenvolvido para simplificar o acesso às
informações. O layout é moderno e a estrutura definida de acordo com as grandes
seções oferecidas pela entidade: Suporte
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profissional, Educacional, Eventos, Institucional e Atendimento. Ao partir de qualquer
uma dessas páginas, o caráter intuitivo do
portal se sobressai, devido à facilidade de
encontrar o conteúdo desejado – inclusive
nas telas dos dispositivos móveis, com as
quais é totalmente compatível.
Funcional e moderno, o site fortalece,
ainda mais, a relação com os associados, tornando-se o porta-voz digital das
inovações e notícias da AASP.

Clube de
benefícios

Para melhorar o dia a dia, o Clube de Benefícios oferece aos associados condições
especiais para aquisição de diversos produtos e serviços em vários segmentos.
Programe viagens e cursos; leia e divirta-se; contrate seguro, plano de saúde e mais
com as oportunidades de desenvolvimento
profissional e bem-estar.

Parcerias firmadas em 2016:
Azul Travel
Gen Educação
Instituto de Direito Público de São Paulo (IDP)
Inforshop
Smart Urban
Valor Econômico

Parcerias por segmento:

Negócios
Segurança
Cultura e Conteúdo
Educação
Viagem
Saúde
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CURSOS

Atualização de qualidade é o objetivo que direciona os temas e professores dos
cursos da AASP. Em 2016, os resultados desse empenho são nítidos e encorajam,
ainda mais, a entidade a seguir o caminho de expansão. Como fez, por exemplo,
com o Aplicativo Cursos: tecnologia para que os associados acompanhem o melhor conteúdo sobre Direito do país, organizado pela entidade. Disponível para
dispositivos móveis dos sistemas Android e iOS.

PRESENCIAIS

VIA INTERNET

Mais de 11 mil alunos se inscreveram nos

Com crescimento de 100% em relação a

180 cursos oferecidos pela entidade, que

2015, os cursos via internet tiveram mais de

trataram de diversos temas de interesse

14 mil participantes.

para o advogado.
ON DEMAND

VIA SATÉLITE

Modalidade de cursos sob demanda,

Com salto de 23 mil para 40 mil, o públi-

transmitidos via internet e elaborados em

co que acompanha os cursos via satélite, transmitidos nas 270 salas da OAB

parceria com a Escola Nacional de Advo-

distribuídas pelo Brasil, teve aumento

cacia (ENA). Em 2016, com mais de 200

de mais de 70%. O projeto é viabilizado

horas de conteúdo oferecido, o público ul-

em parceria com o Conselho Federal da

trapassou 1.500 pessoas.

OAB/ENA e as Seccionais da OAB.

Incentivando o aprimoramento profissional dos associados, em 2016, a AASP disponibilizou a campanha Vantagem em Dobro, na qual, ao efetivar o pagamento de uma contribuição associativa, de acordo
com a modalidade escolhida, o filiado recebeu porcentagem para reverter na contratação de cursos,
Videoteca Virtual e pesquisa de jurisprudência.
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Com a Videoteca Virtual, os asso-

A jurisprudência está disponível por pesquisa on-line,

ciados podem assistir a cursos a

em um banco com mais de 8 milhões de decisões; por

qualquer momento, de qualquer

referência – pesquisa realizada pelos profissionais da

lugar. Em 2016 foram acessadas

Biblioteca AASP –; e por encomenda, trabalho realiza-

mais de 6 mil videoaulas. Também

do pelos experientes profissionais jurídicos da AASP.

fica à disposição, na sede, a Video-

Veja mais informações, sobre cada serviço, no site, na

teca com quase 7 mil títulos.

área de regulamento.

publicações
Revista do Advogado
Com quatro edições em 2016, a Revista do Advogado – gratuita para associados – abordou, nas duas primeiras publicações do ano, o Código de Ética
e Disciplina da OAB e os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A
penúltima edição de 2016, por sua vez, ofereceu um panorama múltiplo sobre o Direito das empresas em crise, abordando vieses do Direito Civil, Concorrencial, Trabalhista, Tributário e Administrativo. A publicação compreende o
novo cenário empresarial e trouxe à luz esclarecimento sobre o tema em tempos
de queda dos índices econômicos.
Os 50 anos do Código Tributário Nacional foi o tema da última edição do ano,
apresentando reflexões sobre a interpretação e aplicação das regras tributárias,
assim como as relações entre os contribuintes e o Estado.
Boletim
Com 50 edições em 2016, foram publicadas diversas abordagens sobre o
Novo Código de Processo Cilvil e pequenos textos sobre cada um dos artigos
da nova legislação processual civil. Ressaltam-se também a nota pública sobre
o Impeachment e a carta aberta à comunidade jurídica, divulgada em dezembro, acerca das situações que o Direito e as instituições jurídicas têm vivido no
atual momento de crise política.
Código de Processo Civil – Anotado
A AASP, em parceria com a Ordem dos Advogados – Seccional do Paraná, produziu a versão anotada do Novo Código de Processo Civil, na versão física, disponível para compra, e on-line, com download gratuito. Comprometidas com a
aplicação das novas leis processuais, as entidades convidaram 138 juristas para
compartilhar suas visões e práticas nos comentários da nova legislação.
Revista Brasileira da Advocacia
Desenvolvida pela AASP, em parceria com a prestigiada Thomson Reuters,
e lançada pelo selo editorial Revista dos Tribunais, a RBA aborda assuntos
indispensáveis e relevantes do meio jurídico.
Minicódigos
A coleção contempla a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do
Consumidor, a Consolidação das Leis do Trabalho, o Código Penal e de Processo
Penal e o Novo Código de Processo Civil. Leves e compactos, os minicódigos têm
o formato ideal para acompanhar os advogados em sua rotina profissional.
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Encontro &
simpósios

VII Encontro Anual
Os três dias do evento em Campinas foram de muito debate e atualização profissional. A programação tratava, especialmente, sobre o novo CPC, mas outros
temas também foram debatidos – juntamente com os quase 500 participantes,
residentes em mais de 76 cidades.

VIII Simpósio Regional
A oitava edição do evento aconteceu em Presidente Prudente, com o
objetivo de se aproximar dos quase 500 associados da região e dos
quase 3 mil advogados da cidade. Ocorrido em março, o evento seguiu
o propósito da AASP de debater e esclarecer questões sobre o novo
CPC e atualizar os profissionais com as mudanças do Código.
IX Simpósio Regional
Dois fatos tornaram o evento ainda mais especial: o Simpósio, pela
primeira vez, aconteceu fora do Estado de São Paulo, na cidade de
Londrina, no Paraná. O Estado tem o segundo maior número de filiados da associação e tal representatividade ficou registrada na presença de quase 50% do público residente da região.
X Simpósio Regional

22

Com mais de 800 associados, São José dos Campos completou o
itinerário do Simpósio Regional. A cidade, que tem mais de 4 mil advogados, recebeu o evento que debateu novas considerações sobre o
CPC, incluindo seu panorama, juntamente com os 200 participantes,
oriundos de 50 cidades.

agenda cultural

Difundir a arte, cumprindo seu papel social, é um dos propósitos da associação. Para isso, elabora, todos os anos, uma programação imperdível de
eventos gratuitos ou com preços acessíveis. Em 2016, a Agenda Cultural,
por exemplo, ofereceu momentos de bem-estar e cultura com experiências
para todo sentir: exposições, literatura, gastronomia, filmes, oficinas e mais.
Campanha Solidária: lançada em 2016, a ação – aberta a associados e à
comunidade – reúne anéis de lata de bebidas que serão trocados por cadeiras de rodas, beneficiando pacientes de instituições de São Paulo. Chance
de, a partir de um simples gesto, mudar a vida de alguém.

Especial - Dia do Advogado
Valorizar o advogado #ÉdeLei. E, para comemorar o dia
desse profissional, em 11/8, o convite da AASP foi para
uma experiência incrível: assistir ao concerto da Jazz Sinfônica, com regência do maestro Fábio Prado, no Auditório Ibirapuera: chance de levar arte e musicalidade de
talentosos instrumentistas aos mais de 800 participantes
que compareceram à homenagem.

Pauliceia Literária - 3ª edição
Homenageando Luis Fernando Verissimo – e, consequentemente, sua genealogia literária – e debatendo o processo de criação dentre a diversidade de temas e interesses
dos autores convidados, o Pauliceia Literária, principal
evento literário de São Paulo, aconteceu, em 2016, com
entrada gratuita e a presença de autores consagrados e
jovens escritores com talento confirmado por público e
crítica e aproximadamente 3 mil apaixonados por livros.
Para eternizar o evento, todos os autores deixaram um
exemplar autografado de seus livros na biblioteca da
AASP para leitura dos mais de 10 mil visitantes que estiveram no espaço em 2016, pesquisando um acervo de
mais de 20 mil obras jurídicas.
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