


Alinhados com a nova advocacia
Somos quase 1,5 milhões de advogados pelo país. 

Para os próximos cinco anos, prevê-se o surgimento 
de mais de 850 mil novos bacharéis. A cada mil bra-
sileiros, cinco são advogados. O setor cresce 20% ao 

ano. Direito é o campeão no número de ingressantes 
em faculdades. Um dos primeiros filtros para a carreira 

é o Exame da Ordem, no qual cerca de 25% dos 300 
mil candidatos são aprovados. O segundo desafio está 

no ambiente de trabalho cada vez mais exigente e 
que pede atualização dos profissionais.

Ressalto aqui a importância da especialização para ter 
sucesso na advocacia. Por isso, um dos focos de tra-

balho da Associação durante 2017 foi oferecer cursos, 
eventos e congressos. Contar com o apoio e a credibi-
lidade de uma instituição como a AASP também é um 
diferencial. Serviços facilitadores para as tarefas diárias 

mais burocráticas funcionam como um back office 
para que você tenha mais tempo para focar nas suas 

atividades e nas necessidades de seus clientes.

Construir conhecimento juntos para renovar e ampliar 
cada vez mais as possibilidades da advocacia é um 
dos nossos objetivos. Continue a fazer parte deste 

movimento com a gente!

Defender direitos, interesses e prerroga-
tivas dos advogados, em todo o territó-
rio nacional, e oferecer com excelência 
produtos e serviços que facilitem o 
exercício da profissão.

Ser a melhor e mais com-
pleta instituição prestadora 
de serviços para o advoga-
do no Brasil.

•  Inovação

•  Respeito mútuo

•  Desenvolvimento profissional e humano

•  Trabalho em equipe

•  Comprometimento com o resultado

Palavra do Presidente
Missão

Visão

Valores



• Conselho Federal da OAB (CFOAB)

• Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)

• Gerência geral do Banco do Brasil

• Associação dos Advogados de São José dos Campos (SP)

• Corregedor-Geral da Justiça, Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças

• Colegiado Consultivo de ex-presidentes da AASP

• Presidente da OAB/SP, Marcos da Costa

• Presidente da OAB subseção de Santos/SP, Luiz Fernando 

  Afonso Rodrigues

• Presidente da OAB subseção Ribeirão Preto/SP, Domingos Stocco

• Secretário de Justiça de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa

• Corregedora Regional do TRT 2ª Região, Jane Granzoto

• Superintendente adjunto da Receita Federal, Marcelo Barreto de Araújo

• Ex-presidente da AASP, Luiz Olavo Baptista

• Diretora de Eventos Nacionais do CFOAB, Elenice Zaparoli

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuídas de Títulos e

   Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadoria

• Presidente da 3ª Câmara de Direito Público, Des. Ricardo Henry 

  Marques Dip

• Presidente do TJSP, Des. Paulo Dimas Mascaretti

• Presidente do TRF 5ª Região, Des. Manoel Oliveira Erhardt

• Presidente do TRT 15ª Região, Des. Fernando da Silva Borges

• Presidente do TRT 2ª Região, Des. Wilson Fernandes 

• Presidente do TRF 3ª Região, Des. Fabiano Carraro

• Diretor-executivo do Instituto de Direito Público de São Paulo (IDP-

  SP), Alexandre Zavaglia Coelho

• Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Município 

  de São Paulo, Dr. Carlos Mourão

• Diretor do site de notícias jurídicas Conjur, Márcio Chaer

• Prefeito do Município de Batatais/SP, José Luiz Romagnoli

• Representantes da Law Society de Londres (Inglaterra)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e

   Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias

Em defesa da advocacia

Ao cumprir a missão institucional de proteção dos advogados e luta incessante pela valorização da 
profissão, a Diretoria da AASP, em 2017, reuniu-se com as seguintes autoridades públicas, instituições 
e representantes da sociedade civil:

Relações Institucionais



• Sessão de abertura do ano judiciário, no salão nobre “Ministro 
Manoel da Costa Manso”, no Palácio da Justiça de São Paulo.
• Solenidade de assinatura do termo de cooperação entre AASP, CIEE 
e TJSP no Palácio da Justiça.
• Posse dos dirigentes do Tribunal de Contas de São Paulo, na 
Assembleia Legislativa.
• Exposição do projeto “Memorial da luta pela justiça”, produzido 
pela OAB/SP.
• Entrega do VII Prêmio Conciliar é Legal, na sede do Conselho 
Nacional de Justiça, em Brasília.
• Coquetel em comemoração aos 64 anos da Apamagis e posse do 
presidente Des. Oscild de Lima Junior.
• Evento na BM&Bovespa com a participação do prefeito de São Paulo, 
João Doria.
• Visita institucional ao TRT 2ª Região.
• Painel do debate sobre “A responsabilidade societária e os órgãos 
deliberativos da campanha”, promovido pelo INRE, no BM&Bovespa.
• Abertura do III Encontro Nacional de Prerrogativas, na OAB Rio de Janeiro.
• Abertura do 110º Encontro do Conselho dos Tribunais do Brasil, no 
salão nobre do Palácio da Justiça de São Paulo.
• Apresentação da primeira etapa do Projeto de Revitalização do 
Centro de São Paulo, no BM&BOVESPA.
• Comemoração aos 85 anos da OAB/SP.
• Sessão do Conselho Pleno da OAB/SP.
• Cerimônia de posse do Desembargador José Maria Câmara Junior, 
no Salão do Juri.
• Abertura do XVII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual 
– ASPI 2017.

• 1º Congresso Regional de Processos, no auditório do Fórum de Rio 
Verde (GO).
• Palestra na OAB subseção de Franca/SP.
• Cerimônia de abertura do Global Pound Conference, promovido 
pelo International Mediation Institute e pelo Centro de Arbitragem 
e Mediação da Câmara do Comércio Brasil Canadá (CAM-CCBC), na 
sede da AASP.
• 32º Encontro de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, na 
sede da AASP.
• 17º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do 
Trabalho do TRT 15ª Região, no Theatro Municipal de Paulínia/SP.
• I Encontro de Sociedades de Advogados do Norte e Nordeste, em 
Salvador.
• 1ª Copa Brasil Judô, promovida pela OAB subseção Ribeirão Preto/SP.
• Posse do Dr. Manuel Pacheco Dias Marcelino como membro efetivo 
do Tribunal Regional Eleitoral.
• Visita ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e a sede da OAB/PE.
• Visita a sede da OAB subseção Uberlândia/MG.
• Visita à Procuradoria Geral de Uberlândia/MG. 
• Abertura do XIII Congresso Nacional de Direito Previdenciário do IAPE.
• Participação no painel sobre Responsabilidade Civil dos 
Administradores de S/A e as Ações Correlatas no II Congresso de 
atualização e aperfeiçoamento jurídico de Bauru e Região, na Casa da 
Advocacia e Cidadania de Bauru/SP.
• Comemoração dos 190 anos da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo.
• Palestra na Semana Jurídica da Instituição Toledo de Ensino (ITE) em 
Araçatuba/SP.

Além disso, representantes da AASP estiveram presentes:



• Visita a sede da OAB e prefeituras das cidades de São Carlos e 
Araraquara/SP. 
• Abertura da VII Conferência da Advocacia do Estado do Pará. 
• Participação como palestrante na reunião de Audiência Pública no 
plenário nº 1, Anexo II da Câmara dos Deputados.
• Sessão de Desagravo a Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, na OAB/SP.
• Abertura do XXXIX Conat – Congresso Nacional de Advogados 
Trabalhistas, na cidade de Salvador/BA.
• Abertura da Conferência Estadual da OAB/PE em Caruaru.
• VII Congresso Internacional – O Processo Civil e a Arbitragem na 
Dinâmica Empresarial.
• Solenidade de outorga do Colar de Mérito Judiciário à Prof. Thereza 
Celina Diniz de Arruda Alvim.
• Festa de Encerramento das atividades do CESA de 2017 e Cerimônia 
de Premiação da 1ª Edição do Prêmio Lumen, no Jockey Club.
• I Encontro de Sociedades de Advogados do Norte e Nordeste, em Salvador.
• 1ª Copa Brasil Judô, promovida pela OAB subseção Ribeirão Preto/SP.
• Posse do Dr. Manuel Pacheco Dias Marcelino como membro efetivo 
do Tribunal Regional Eleitoral.
• Visita ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e a sede da OAB/PE.
• Visita a sede da OAB subseção Uberlândia/MG.
• Visita à Procuradoria Geral de Uberlândia/MG. 
• Abertura do XIII Congresso Nacional de Direito Previdenciário do IAPE.
• Participação no painel sobre Responsabilidade Civil dos 
Administradores de S/A e as Ações Correlatas no II Congresso de 
atualização e aperfeiçoamento jurídico de Bauru e Região, na 
Casa da Advocacia e Cidadania de Bauru/SP.
• Comemoração dos 190 anos da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo.
• Palestra na Semana Jurídica da Instituição Toledo de 
Ensino (ITE) em Araçatuba/SP.

• Visita a sede da OAB e prefeituras das cidades de São Carlos e 
Araraquara/SP. 
• Abertura da VII Conferência da Advocacia do Estado do Pará. 
• Participação como palestrante na reunião de Audiência Pública no 
plenário nº 1, Anexo II da Câmara dos Deputados.
• Sessão de Desagravo a Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, na OAB/SP.
• Abertura do XXXIX Conat – Congresso Nacional de Advogados 
Trabalhistas, na cidade de Salvador/BA.
• Abertura da Conferência Estadual da OAB/PE em Caruaru.
• VII Congresso Internacional – O Processo Civil e a Arbitragem na 
Dinâmica Empresarial.
• Solenidade de outorga do Colar de Mérito Judiciário à Prof. Thereza 
Celina Diniz de Arruda Alvim.
• Festa de Encerramento das atividades do CESA de 2017 e Cerimônia 
de Premiação da 1ª Edição do Prêmio Lumen, no Jockey Club.

Juntos em prol dos advogados

A Associação dos Advogados de São Paulo concretizou algumas 
parcerias ao longo de 2017. Confira:

• Assinatura do termo de parceria com a OAB subseção Niterói/RJ para 
transmissão de cursos via satélite.

• Parceria com a OAB Pernambuco para divulgação de produtos e 
serviços facilitadores para os advogados.

• Parceria com a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo 
(APESP) para oferta de serviços e descontos entre as duas instituições.
• Parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco 

para divulgação de produtos e serviços da AASP.



Em 2017, nos propusemos, ainda mais, a estar lado a lado 
de quem é essencial. Além de oferecer nosso melhor – em 
produtos e serviços –, vivenciamos uma experiência única: 
a de colaborar em um ponto fundamental da advocacia, a 
união – interseccionando dezenas de cidades do país. 
Nessa trajetória, descobrimos que há mais em comum entre 
os nossos associados que a formação em Direito. Em mais 
de 60 paradas, com a Unidade Móvel, pudemos confirmar 
que nosso propósito de levar informação, reconhecer 
necessidades, desenvolver e compartilhar soluções é o 
diferencial para o avanço da advocacia brasileira.
Disposta a ligar cada advogado à nossa rede de 
desenvolvimento da profissão e, concomitantemente, à 
união da classe, a Unidade Móvel promete uma travessia 
ainda maior em 2018.

O importante 
é a travessia 

Ampliando a relação da AASP com os advogados de todo o 
Brasil, disponibilizamos, em 2017, consulta de informações 
dos valores e taxas devidas ao Poder Judiciário e aos 
cartórios extrajudiciais de todos os Estados do país.



A música escreve estórias. E quantas delas nasceram no dia 16 
de agosto, em nossa homenagem ao Dia do Advogado.
Em um encantamento que apenas os regentes dominam a 
fórmula, o maestro João Carlos Martins conduziu a Orquestra 
Bachiana Filarmônica SESI-SP e cada um dos nossos associados 
e seus convidados para além da superfície dos homens.
Da quase inacreditável Sala São Paulo a nós e de nós até 
onde desconhecemos. Lá, hipnotizados pela arte, brotaram 
– como pequenos rios – lembranças e imaginações que, sem 
dúvida, formam o maior valor desse momento tão especial 
para a Associação.

Todos Submersos A data de 16 de agosto ganhou um significado ainda 
mais memorável para nós. Neste dia, alcançamos o 

marco de 100 mil certificados digitais emitidos!
Mais que um número, vemos nesse resultado, a 
confiança de milhares de advogados em nossos 

serviços voltados ao peticionamento eletrônico. E 
estamos, cada vez mais preparados, para neste ano, 

compartilhar juntos mais conquistas.

Uma nova razão 
para comemorar 



Um novo degrau na 
nossa especialização

Nós queremos estar com você, sempre como a melhor companhia: na sua carreira, 
no seu escritório e também na sua formação.

Em 2017, avançamos um novo degrau: lançamos a especialização em Direito 
Processual Civil da AASP em parceria com a Universidade de São Paulo (USP).

Os melhores docentes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco – durante 420 
horas – cumprirão, aqui na AASP, o propósito de oferecer as ferramentas acadêmicas 

necessárias para guiar o aluno no próximo passo na profissão.

Inscrições encerradas. As aulas começam em março de 2018.

USP
PARCERIA



À frente
Desde 11 de novembro, as regras da Reforma Trabalhista 

estão vigentes; mas, desde 2 de outubro, começamos 
a reunir os melhores profissionais para compartilhar 

pontos de vistas sobre os temas principais da nova CLT.

Assim, no último trimestre de 2017, 
oferecemos sobre o assunto: 

Seis cursos com 2.718 inscritos.

Cálculos judiciais e trabalhistas
Além da atenção ao tema, a praticidade no dia a dia também ganhou 
destaque: lançamos um novo sistema para realizar cálculos trabalhista 
e judiciais. Com quase 18 mil usuários, a plataforma oferece recursos 
inéditos para os associados.

Presença em todas as áreas
Foram mais 153 cursos em 2017 sobre as demais áreas do Direito, 
com sucesso de público: mais de 37.199 inscritos nas seguintes 
modalidades: 
7.392 inscritos na modalidade presencial;
8.196 inscritos na modalidade internet;
21.611 inscritos na modalidade via satélite.



360º de 
serviços que 

têm você 
como centro

A função do Workplace é ser um círculo perfeito onde – a 
poucos passos de distância entre si – estão as principais 
soluções para seu trabalho.
Atender seus clientes nas nossas equipadas Salas de 
Reunião, emitir seu Certificado Digital ou peticionar no Work 
Lab fica fácil, ainda mais com – e não podemos omitir o 
orgulho – o atendimento da nossa equipe: que conhece com 
profundidade as nuances que otimizam o seu tempo. 
Para fortalecer essa tendência, que já está conosco desde 
nosso início – inauguramos algumas novidades para assegurar 
ainda mais economia de tempo a você: 

• O posto da Receita Federal: serviços como a 
emissão de certidão de inexistência no nome 
empresarial (CNPJ) e certidão negativa de débitos 
passaram a tornar ainda mais simples e cômodo 
a vida dos profissionais que passam próximos à 
Associação;

• Cinco novas salas de reunião;

• Dezoito novas máquinas para o Work Lab.



Biblioteca
é coisa do presente

Para combinar ainda mais com as multitarefas do seu dia a dia, ficou 
supersimples conhecer o nosso acervo de quase 45 mil livros e revistas. 
Disponibilizamos um novo sistema no qual, em poucos cliques, você pode 
pesquisar os títulos disponíveis e seus sumários. 

Uma nova interface para trazer os resultados 
mais relevantes para o seu trabalho.



A bússola de sua 
profissão foi atualizada
Os honorários advocatícios é um tema sobre qual todo advogado irá se debruçar 
em algum momento e, por isso, nosso Centro de Estudos realizou a atualização do 
material com o que há de mais relevante sobre o assunto.

O nosso opúsculo traz novas questões em suas 56 páginas para que o profissional 
do Direito embase conhecimento atualizado, abrangente, útil e essencial. O 
guia traz as interpretações recentes dos tribunais, as novas disposições da 
Reforma Trabalhista e a normatização envolvendo Honorários Advocatícios no 
Novo Código de Processo Civil. São apresentados também os indicadores que 
envolvem os novos desafios a serem enfrentados pelos advogados, mostrando 
a postura necessária para enfrentar os equívocos que rodeiam o tema.

Obtenha o material em seu computador e/ou 
dispositivo móvel e esteja preparado para a 
trilha de sua carreira.



O futuro começa quando 
transformamos a realidade

Os dias 25 e 26 de novembro confirmaram nosso potencial de incentivar ideias 
inovadoras para a área do Direito. Foram 36 horas, 37 participantes e 8 equipes que 
fizeram da primeira edição do Legal Hack AASP um sucesso do pensar tecnológico. 

O objetivo era simples e os reflexos necessários: criar soluções capazes de otimizar 
o sistema judiciário e diminuir a morosidade.

Entre programadores, empreendedores e entusiastas, a criatividade conectou 
mentes para o desenvolvimento em busca de inovação e solução das necessidades 

da vida dos profissionais do Direito.

A tecnologia anda cada vez mais próxima à Justiça, garantindo não apenas 
eficiência, mas também o alcance que impacta diretamente na sua rotina.



Potência no 
saber profissional
Convergir energia é a principal experiência dos participantes das edições do Simpósio em 2017. 
Cada detalhe foi definido para proporcionar avanços na carreira de cada profissional, sempre 
guiado pelo saber e networking.

Em nossos três destinos: Araçatuba, Uberlândia e São Carlos, compartilhamos com centenas de 
advogados temas que são tendência, tratados com propriedade pelos profissionais conectados 
ao melhor do Direito.

O ápice dos eventos promovidos em 2017 aconteceu em Ribeirão Preto (SP), durante o VIII 
Encontro AASP. Foram três dias de palestras, em duas salas simultâneas, para mais de 400 
participantes. Momento que reuniu associados de 70 municípios de São Paulo e outros sete 
Estados do país.

O encontro trouxe temas sobre o novo Código de Processo Civil, Direito Constitucional, de 
Família, do Consumidor, Trabalhista, Penal e a prática da Advocacia e foi permeado também por 
reflexões sobre o momento político nacional, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, o 
ativismo judicial, a criação normativa pelos tribunais e o neoconstitucionalismo.

Em todo o Brasil, foi possível acompanhar de perto os principais momentos de cada evento: em 
nossos perfis no Facebook, Instagram, Flicker e Twitter registros dos participantes e flashs ao 
vivo de palestras foram compartilhados com nossos seguidores. Ampliando a experiência de 
pertencer a esses momentos indispensáveis para a sua carreira. 



Conferência OAB 
O maior evento jurídico promovido pelo Conselho Federal da OAB, a XXIII 
Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, foi realizado em São Paulo, entre os 
dias 27 e 30 de novembro de 2017, e contou, mais uma vez, com a participação 
da AASP. Com um espaço exclusivo para atender o público, a Associação recebeu 
centenas de pessoas interessadas em conhecer produtos e serviços.

Para marcar o momento, a AASP realizou o lançamento da Revista do Advogado 
nº 136, com o tema “Estudos de Processo Civil em Homenagem ao Centenário de 
Theotonio Negrão”. Na presença dos coordenadores da edição, Marcio Kayatt e o 
ministro Sidnei Beneti, a revista foi distribuída aos participantes da Conferência. 
Outro lançamento inédito foi o do livro de poemas de Theotonio Negrão, um 
produto editado em parceria com o site jurídico Migalhas.  

Além da troca de experiências com profissionais de todos os Estados do país, 
o evento foi uma oportunidade para que a diretoria da AASP ampliasse o 
relacionamento com os dirigentes das seccionais da OAB de todo o Brasil.

Uma das atrações que impactou, especialmente os estudantes de Direito, foi o 
Quiz da AASP. Uma máquina onde a pessoa respondia perguntas jurídicas e, ao 
acertar, recebia um brinde personalizado.

A Conferência reúne a cada 
três anos dezenas de milhares 

de advogados de todo o país 
para debater temas ligados à 

classe e à sociedade brasileira. 
Nesta edição, foram realizados 

40 painéis, com mais de 230 
palestrantes, além de dezenas 

de eventos paralelos.



Black Friday
AASP 
Para isso, nós entramos no clima da Black Friday! Foi possível 
adquirir todos os nossos produtos personalizados com 20% 
de desconto. Eles estiveram à venda, no dia 24 de novembro, 
em nossa sede, Salas dos Advogados, no Escritório de Brasília, 
Unidade Móvel e por telefone para todo o Brasil.

Mais uma forma 
de ouvir você
Sempre em evolução, o portal da AASP facilitou a forma de 
se comunicar com seus associados. O chat on-line é um canal 
direto, rápido e prático para realizar solicitações e esclarecer 
suas dúvidas. Suporte feito especialmente para quem a internet 
é fundamental para agilizar o dia a dia. Experimente essa nova 
forma de falar com a gente!



Uma das missões mais nobres desempenhadas pela AASP é a defesa das prerrogativas 
dos advogados. Para isso, a diretoria está atenta aos problemas enfrentados 
diariamente pela classe e mobiliza todos os esforços necessários para buscar soluções. 

Em 2017, no cumprimento desse objetivo, foram expedidos 1.011 ofícios, dentre eles 
reivindicações para tribunais e outros órgãos públicos; 1.318 documentos, muitos 
deles com pedidos de apoio institucional relacionados ao exercício da advocacia; 
atendimento da Ouvidoria para 511 ocorrências sobre defesa da profissão; além de seis 
medidas judiciais incluindo tribunais superiores.

Um exemplo de expressiva vitória foi a aprovação de enunciados pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF). Em agosto, por meio de um enunciado enviado pela AASP à I 
Jornada de Direito Processual do CJF e do Superior Tribunal de Justiça, foi garantida a 
prerrogativa com relação a contagem dos prazos judiciais para Juizados Especiais.

A AASP enviou enunciados, assinados em nome de alguns membros do Conselho 
Diretor, para solicitar a aprovação dos diversos integrantes da Jornada, entre ministros 
e juízes, e tomou parte das discussões que redundaram em duas grandes conquistas 
para a advocacia: os prazos em dias úteis para os processos dos Juizados Especiais e a 
aplicação subsidiária das normas do CPC aos processos dos juizados, nos pontos em 
que a lei específica for omissa.

Para acompanhar todas as ações e resultados acerca das defesas das prerrogativas, 
acompanhe as notícias do Boletim AASP.

Prerrogativas
Exemplo de vitória



É certo que você esteve, ou está, entre os mais de 109 milhões de brasileiros que tiveram 
processos judiciais tramitando pela Justiça em 2016. Esse número é o resultado da 

soma dos processos em acervo registrado no ano com o total de “processos baixados” 
computados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No papel de advogado ou como parte da causa, você conhece bem a consequência deste 
volume de ações em trâmite. Mais do que a morosidade, um dos principais problemas é a 

falta de uma solução que, de fato, satisfaça os envolvidos.

Uma prática relativamente simples se coloca como oportunidade: o diálogo. Mais rápido, 
efetivo e com resultados que atendem aos dois lados da questão, a Mediação entrou no 

campo jurídico para ganhar cada vez mais destaque.

Na AASP não foi diferente. Incentivando a cultura das soluções alternativas para 
conflitos, a Associação inaugurou no dia 9 de fevereiro de 2017 o 

CENTRO DE MEDIAÇÃO. O objetivo vai além das salas adequadas e equipe 
de mediadores com formação especializada. A missão é demonstrar a importância da 

Mediação para todos os envolvidos: advogados, sociedade e magistrados.

Podemos dizer que estamos no caminho certo. A AASP recebeu ao longo do ano 
centenas de pessoas em seus cursos sobre o tema. Como resultado dos trabalhos, em 

fevereiro, a diretoria esteve em Brasília para receber a menção honrosa “Conciliar é 
Legal”, do CNJ. Com transmissão on-line, em uma parceria com o Comitê Brasileiro de 

Arbitragem (CBAr), por meio do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada 
(GEMEP), a AASP também promoveu um curso internacional com palestrantes que 

trouxeram exemplos de sucesso dos Estados Unidos.

E você, está pronto para vivenciar esta nova experiência?

Diálogo que vai além das 
soluções impostas




