O FUTURO COMEÇOU HÁ 75 ANOS
Em 30 de janeiro de 1943, um grupo de advogados paulistas preocupados com a busca
de soluções práticas para a atividade que desempenhavam criou uma instituição que hoje
congrega cerca de 90 mil associados, presentes em todos os Estados brasileiros.
O vínculo inicial fortaleceu-se com a seriedade dos serviços prestados pela nossa casa;
e a busca de ser mais útil não cessou nunca. A Associação dos Advogados de São Paulo
caminhou ao encontro das expectativas de cada instante, e – ouso afirmar – chegou sempre
além do esperado.
Em 2018, pelas Salas dos Advogados da AASP passaram mais de 225 mil profissionais. Nas
estações de trabalho individuais, localizadas no 4º andar da Unidade Centro, somaram
40.840 usuários. A biblioteca, física e com pesquisa on-line, teve 6.212 livros consultados por
9.807 associados. E o número de certificados digitais emitidos chegou a 15 mil.
Atuamos, ainda, em 447 casos em defesa das prerrogativas, sendo que a maioria chegou
até nós por meio de manifestações dos associados. No total, foram 1.686 atendimentos para
suporte ao peticionamento eletrônico, pesquisas de jurisprudência e esclarecimentos sobre
o fim da carteira de previdência dos advogados.
O amálgama de dois elementos fundamentais tem sido sempre o nosso alicerce: serviços
e defesa da advocacia. Para os fundadores da AASP, o futuro começou há 75 anos; para a
AASP de hoje, o futuro recomeça agora. Imutáveis são nossos princípios, e as linhas mestras
de nossa atuação, que deles resultam. No mais, cumpre adaptar-nos às transformações,
que a si mesmas se transformam a cada passo. O sucesso virá do empenho com que nos
entregarmos à tarefa, e da têmpera da aliança do servir que nos une a cada associado.
Luiz Périssé Duarte Junior, presidente da AASP

O FELIZ ANIVERSÁRIO DA AASP
Muito feliz, aliás, porque não foi solitário: muitas vozes pertenciam a
essa comemoração! Dezenas de milhares de associados – que formam
o DNA da AASP – foram os responsáveis pela chegada da Associação
aos seus 75 anos cheia de vigor, experiência e inovação.
Completar 75 anos de existência não é qualquer acontecimento, ainda
mais na posição de maior associação da classe na América Latina, por
isso, a comemoração foi pensada para oferecer uma percepção rara,
cuja emoção fosse o mote do encontro de mais de mil advogados.
O local escolhido, a Sala São Paulo, já traz consigo, inevitavelmente,
a percepção da beleza e do estonteante. A apresentação da cantora
Rosana Lamosa e do barítono Paulo Szot, acompanhados pelo pianista
Ricardo Ballestero, que interpretaram musicais, operetas e óperas, por
sua vez, completou o ciclo em que uma catarse transportou cada um
a uma experiência inesquecível. A AASP também, há 75 anos, oferece
a seus associados com um atendimento de alto nível, defesa das
prerrogativas e soluções essenciais para os advogados.

Contato com a arte não faltou para nossos associados, além do evento na Sala São Paulo,
por meio da Agenda Cultural, oferecemos uma grade – gratuita – formada por exposições
de arte, literatura, música, teatro e muito mais. Confira os principais destaques:
• Café Pauliceia com os autores Aline Valek, Antônio Xerxenesky e João Anzanello Carrascoza;
• Peça Doze homens e uma sentença;
• Show da Bibba Chuqui;
• Exposição Nunca me calarei.

#AQUIÉADVOCACIA
Se o pulsar do coração do profissional de Direito fosse uma
frase, de lá, ele diria: #AquiÉAdvocacia.
Foi daí que surgiu a autenticidade para o nome da campanha
da AASP, lançada em 2018, que trouxe à tona sentimentos
e questionamentos para recuperar ou dar mais espaço a
motivações primordiais que renovam a advocacia a cada dia,
a partir do mais legítimo que um ser humano pode conceber:
seus propósitos de vida.
Em uma etapa inicial, vídeos refletiram “o porquê de escolher
a advocacia” e “o futuro da profissão”. Em seguida, focamos
chamadas nas redes sociais, abertas a todos: uma convocação a
multiplicar vozes e aproximar a classe.
A consequência de beirar tais emoções e perguntas é o
equilíbrio: advogados ainda mais comprometidos e a sociedade
beneficiada com profissionais conscientes e motivados.

JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA:
AASP se opõe a esta prática
Uma das bandeiras de luta pela valorização da advocacia em 2018 foi a
campanha de combate à prática da jurisprudência defensiva.
No dia 20 de setembro, a AASP lançou um manifesto condenando a prática
adotada pelos tribunais, principalmente nas cortes superiores, de não
conhecer os recursos em razão de apego formal e rigidez excessiva.
O documento foi aprovado durante o evento “Jurisprudência defensiva: a
quem interessa? A oposição da advocacia a essa prática dos tribunais”, que
contou com a participação de cerca de 700 pessoas.
Outras instituições se uniram à AASP nesta campanha e assinaram o
manifesto, como: a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-SP), o Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), o Centro de
Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) e o Movimento de Defesa
da Advocacia (MDA).
As ações foram multiplicadas por outros eventos realizados e
participações da diretoria da AASP em palestras por subseções da OAB em
diversos lugares do país.

NOVA POSSIBILIDADE À VISTA
Existem detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, uma vista
espetacular sempre à disposição dos olhos. Perceber a cidade
– especialmente quando o céu está a mudar de cor – do 15º
andar, na esquina entre a Alameda Santos e a Rua Augusta, em
São Paulo, é semelhante a uma dose de bem-estar, que pode
mudar o dia.
Junto a este poder encantador, a modernidade, o conforto e
a sofisticação completam a Unidade Jardim Paulista: o mais
novo espaço da AASP, construído para elevar a experiência de
trabalho de quem sabe que o essencial é mais do que o óbvio.
São 473 m² – em funcionamento das 8 h às 22 h – com cursos,
eventos e palestras e coworking. Visite: Alameda Santos, 2.159 –
15º andar – Edifício Santos Augusta – Cerqueira César, São Paulo.

COWORKING BRASÍLIA
O espaço dos associados no Distrito Federal mudou de endereço e ficou ainda melhor:
salas de reunião, mesas compartilhadas, certificado digital, Posto da Receita Federal,
empréstimo gratuito de becas, Núcleo de Suporte Forense e venda de souvenirs AASP.
Tudo em novos ambientes exclusivos e de convivência, com decoração moderna
e descontraída.
Visite: SBS Quadra 02 - Nº 12 - Bloco E - Sala 206 - Parte: E 19 - Brasília-DF - Edifício Prime
Business Center.

VOCÊ ALÉM DA ADVOCACIA
Você está nos livros que lê, nos almoços em que fecha negócios ou
que compartilha com a família, nas escolhas de investir na atualização
profissional e na vida pessoal, na disposição de cuidar da saúde e do
bem-estar físico, e em todos os demais fragmentos que o completam.
O Clube de Benefícios mudou de cara para estar com você nesses
momentos, oferecendo condições exclusivas: centenas de ofertas –
de nove segmentos – com até 80% de desconto.
Acompanhe as ofertas pelo smartphone quando quiser (procure por
NewValue – a parceira neste serviço – na App Store ou Google Play)
ou acesse o site:

www.aasp.org.br/clube-de-beneficios e aproveite!
Experiências que levam além da rotina profissional são
essenciais, e é para isso que existe a nossa Agenda Cultural!
Em 2018, diversos eventos estiveram na nossa programação
e os participantes aproveitaram uma gama de segmentos:
exposições, teatro, literatura, workshops e muito mais –
sempre de graça!

14º SIMPÓSIO REGIONAL AASP
De forma inédita, o Nordeste sediou um grande evento da Associação.
Em março de 2018 embarcamos para Recife-PE, onde mais de 250 participantes
acompanharam o 14º Simpósio Regional AASP. O evento recebeu renomados
juristas, advogados e especialistas, dentre eles o ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) Sebastião Reis Junior, para debater temas como: os impactos da
tecnologia no Direito, a recente reforma trabalhista, além do habeas corpus e o
devido processo legal.

15º SIMPÓSIO REGIONAL AASP
Em homenagem ao mês do advogado, o 15º Simpósio Regional AASP reuniu, na
região do Grande ABC, mais de 200 inscritos. O evento, realizado em Santo André,
foi prestigiado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, por autoridades locais, além de
diretores e ex-presidentes da Associação (Clito Fornaciari Junior, Antonio Ruiz Filho
e Leonardo Sica). O acesso ao Judiciário trabalhista, o Direito Processual Civil, as
eleições 2018 e as perspectivas para o Direito e a imprensa, a alienação parental e
as novas tendências do Direito Empresarial foram temas de acaloradas exposições.

16º SIMPÓSIO REGIONAL AASP
No mês em que celebramos os 30 anos de promulgação da Constituição Federal,
foi realizado também o 16º Simpósio Regional AASP, desta vez na cidade de
Sorocaba. O evento reuniu autoridades e advogados da região, que durante
um dia inteiro assistiram a exposições de juristas e professores sobre assuntos
polêmicos do Processo Civil e Direito do Trabalho, além da recente Lei de Proteção
de Dados e a viabilidade da inteligência artificial no meio jurídico. Destaques para
as presenças dos ministros João Otávio de Noronha, Carlos Alberto Reis de Paula e
Carlos Mário Velloso.

HACKATHON 2018 AASP

IX ENCONTRO ANUAL AASP
A 9ª edição do Encontro Anual AASP, que este ano
aconteceu em Belo Horizonte-MG, contou com
a presença internacional do jurista, professor e
constitucionalista espanhol José Maria Coello de Portugal,
que palestrou sobre o “Envelhecimento das Constituições
e de suas reformas”. Ao longo de três dias, centenas de
pessoas vivenciaram a experiência de um ambiente
diferenciado, onde tiveram a oportunidade ímpar de
acompanhar ricos debates sobre os temas mais atuais
e de grande relevância para a advocacia, além de muito
networking profissional.

A blockchain é uma tecnologia que possui o poder
de revolucionar os padrões econômicos e sociais que
conhecemos. Uma novidade que elimina burocracias, gera
confiança direta entre as partes e mantém registros das
transações digitais em sua rede de forma segura e confiável.
Esse foi o tema-desafio do Hackathon 2018 AASP, o
segundo promovido pela Associação!
Realizado em novembro, o evento recebeu mais de 50
participantes, por 36 horas ininterruptas, entre equipes,
mentores e jurados, marcando oficialmente a estreia do
novo espaço da Associação na região da Avenida Paulista.

MEDIAÇÃO AASP:
credibilidade e expertise
Evolução: esta foi a palavra do Centro de Mediação da AASP em 2018.
Ser referência no mundo jurídico há tantas décadas possibilitou ao
nosso Centro de Mediação – com apenas um ano em funcionamento
– iniciar um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Na
parceria, a AASP realiza a mediação dos casos enviados pelo órgão, o
que ampliou nossa expertise neste segmento e, consequentemente,
aperfeiçoou o serviço para nossos clientes.
A credibilidade, por sua vez, foi o principal resultado desta experiência:
tanto como passo inicial para a concretização da cooperação com
o TJSP, quanto como no fortalecimento da imagem do Centro de
Mediação da AASP como referência para mediadores e/ou advogados.

RENOVAÇÃO É O LEMA
O serviço de intimações não se limitou ao seu papel já revolucionário na
AASP da década de 1940. Para continuar a ser marcante na trajetória de
cada associado, sempre promove inovações. Em 2018, não foi diferente, as
publicações tiveram destaque em quatro realizações:
• Certificação pelo padrão de qualidade ISO 9001;
• Leitor de QRCode nas intimações impressas, com leitura no aplicativo AASP;
• Reformulação do layout das publicações impressas;
• API Intimações: a novidade permite que outros sistemas de gerenciamento de
escritório de advocacia recebam intimações da AASP.

OS NÚMEROS DÃO OS MOTIVOS PARA VOCÊ SE ATUALIZAR COM A AASP

Faça como milhares de advogados, estude na melhor estrutura e com os professores mais experientes.

CONTEÚDO PARA SE ATUALIZAR O ANO TODO

FACILIDADE ALÉM DA ADVOCACIA
Nós sabemos que algumas atividades podem prejudicar a execução de tarefas
importantes para você, por isso, para você ganhar tempo, já disponibilizamos na
Unidade Centro o POSTO DA RECEITA FEDERAL (presente também na unidade
Brasília) e o da JUCESP.
Apenas no Posto da Jucesp, Unidade Centro, foram 6.732 atendimentos presenciais,
com 4.701 serviços realizados, entre: Ficha de Breve Relato Simples, busca de Nire por
CPF e pela razão social da empresa, certidões e registros de constituição, alteração de
contratos e outros. A equipe recebeu ainda 3.750 demandas por e-mail.
Já no Posto da Receita Federal foram 507 serviços prestados presencialmente,
como: protocolo de Documento Básico de Entrada (DBE), Certidão Negativa de
Débitos (CND) e Procuração da Receita Federal do Brasil.
Em 2018, para facilitar o dia a dia dos nossos associados, inauguramos também o
posto de serviços do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO (TRESP), que funcionou de 9 a 30 de abril e realizou mais de mil atendimentos dos
seguintes serviços: cadastro de digital (biometria), transferência de título de eleitor e
primeira via do título eleitoral.

RELAÇÕES INSTITUTICIONAIS
JANEIRO
25/1/2018 – Reunião com o Presidente da Seccional da OAB de Minas Gerais, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves.
25/1/2018 – Reunião com o Presidente da Caamg, Dr. Sérgio Murilo.
25/1/2018 – Reunião com o Presidente da Associação dos Jovens Advogados de Minas Gerais, Dr. Lucas Magalhães.
29/1/2018 – Visita institucional do Presidente da OAB-PE, Dr. Ronnie Preuss Duarte.

FEVEREIRO
1º/2/2018 – Reunião com o Presidente da Seccional da OAB de São Paulo, Dr. Marcos da Costa e com o Secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa.
5/2/2018 – Participação na abertura do Ano Judiciário e Cerimônia de Posse do Conselho Superior da Magistratura, no Palácio da Justiça.
22/2/2018 – Participação na posse do Cons. Ricardo Pereira Freitas Guimarães, na Cadeira nº 81, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.
22/2/2018 – Reunião com o Min. Ives Gandra Martins Filho, para assinatura de convênio, no Tribunal Superior do Trabalho.
27/2/2018 – Reunião com o Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio Prates Pacheco Lamachia.
27/2/2018 – Reunião com o Diretor Geral da Escola Nacional da Advocacia, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral.

MARÇO
2/3/2018 – Reunião com o Presidente da Seccional da OAB de Pernambuco, Dr. Ronnie Preuss Duarte.
2/3/2018 – Participação no XI Seminário de Atualização Jurídica da ESA/OAB-PE.
2/3/2018 – Reunião com o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Des. Adalberto de Oliveira Neto.
2/3/2018 – Reunião com a Juíza Auxiliar da Presidência do TRF - 5ª Região, Dra. Joana Carolina Lins Pereira.
2/3/2018 – Reunião com o Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Direito da UFPE, Dr. Francisco Cavalcanti e Dr. Ivanildo Oliveira Filho, respectivamente.
5/3/2018 – Visita Institucional ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Manoel Queiroz Pereira Calças.
5/3/2018 – Visita Institucional ao Corregedor do TJSP, Des. Geraldo Francisco Pinheiro Franco.
12/3/2018 – Visita Institucional do Presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, Dr. Luiz Roberto Ferreira Vaz.
12/3/2018 – Posse dos Professores Drs. Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e Celso Fernandes Campilongo, nas funções de Diretor e de Vice-Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.

20/3/2018 – Reunião com o Pres. do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Des. Carlos Eduardo Cauduro Padin.
21/3/2018 – Reunião com o Des. Gastão Toledo, Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP.
27/3/2018 – Participação na cerimônia de eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Diretor do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - Cesa.

ABRIL
2/4/2018 – Participação na solenidade de Entronização do Busto do Advogado Waldir Trancoso Peres, na “Sala Desembargador Paulo Costa”.
2/4/2018 – Participação na cerimônia de Outorga do título de Professor Emérito ao Prof. Titular Celso Lafer, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
4/4/2018 – Reunião com o Senador Airton Sandoval.
7/4/2018 - Reunião com o Dep. Arnaldo Faria de Sá.
9/4/2018 – Reunião com o Colegiado Consultivo de ex-Presidentes da AASP.
9/4/2018 - Inauguração do posto de biometria AASP – Parceria com o TRE.
12/4/2018 – Participação no lançamento do Livro “Responsabilidade civil da empresa perante os investidores”, organizado pelo Drs. Modesto Carvalhosa, Luiz Gastão Paes de Barros Leães e Arnold Wald.
13/4/2018 – Reunião com o Dr. Marcos da Costa – Presidente da OAB-SP.
16/4/2018 – Reunião com o Presidente da Uniesp, Dr. Fernando Costa.
23/4/2018 – Visita institucional ao TRF - 3ª Região, com a Presidente Des. Therezinha Astolphi Cazerta.

MAIO
2/5/2018 – Homenagem aos 75 anos da AASP na Sala São Paulo.
4/5/2018 – Reunião com o Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto, Diretor da Faculdade de Direito da USP.
4/5/2018 – Participação no 33º Encontro de Defesa do Consumidor – Procon-SP.
9/5/2018 – Participação na Cerimônia de Posse da nova Diretoria do IAB – Instituto dos Advogados Brasileiros.
11/5/2018 – Participação na Maratona sobre a Reforma Trabalhista – Lei n. 13.467/2017 e MP 808/2017, na OAB – Subseção de Ribeirão Preto.
24/5/2018 – 9º Seminário sobre o STJ.

JUNHO
4/6/2018 – Reunião com o Sr. Marcelo Assumpção, Presidente do Líderes Brasil.
11/6/2018 – Reunião com o Presidente do TJSP, Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, para tratar de precatórios.

18/6/2018 – Participação na Exposição Histórica comemorativo ao 86º Aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 “Hoje e Sempre”.
19/6/2018 – Participação na Inauguração das novas instalações da Casa da Advocacia e Cidadania Nossa Senhora do Ó.
20/6/2018 – Visita do Presidente do MDA, Dr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro.
29/6/2018 – Participação na reunião almoço do IASP com o Presidente do TRF-4ª Região, Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz.

JULHO
25/7/2018 – Participação na primeira sessão especial da Dra. Maria Cristina Zucchi (primeira mulher a compor o Órgão Especial do TJSP).
26/7/2018 – Participação no IV Congresso de Processo Civil de Florianópolis.

AGOSTO
1º/8/2018 – Reunião com a Prof. Dra. Nélida Cristina dos Santos, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
8/8/2018 – Participação no 8º Congresso Brasileiro de Sociedade dos Advogados, promovido pelo Sinsa.
14/8/2018 – Participação no lançamento do livro “Comentários ao Código Penal – Volume V”, de autoria do Dr. Nélson Hungria e atualizado por Miguel Reale Junior e Luciano Anderson de Souza.
15/8/2018 – Participação no Lançamento do Anuário da Justiça de São Paulo 2018.
17/8/2018 – Participação no jantar em comemoração aos 35 anos da Associação Paulista de Propriedade Intelectual.
20/8/2018 – Participação na Inauguração do Auditório anexo da OAB-SP.

SETEMBRO
4/9/2018 – Participação no Ato Solene de Inauguração do Retrato do Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, na Galeria da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
5/9/2018 – Entrevista para o programa Conversa Legal.
11/9/2018 – Participação na Rodada de Apresentações das Plataformas Políticas dos candidatos pelo Estado de São Paulo, ao Senado, promovido pela OAB-SP.
13/9/2018 – Participação na Posse dos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do STF e do CNJ.
14/9/2018 – Participação na Abertura do II Encontro da Sociedades de Advogados do Norte e Nordeste, em Recife.
18/9/2018 – Participação no evento sobre os 70 anos de Constituição Italiana e reflexões sobre delação premiada, promovido pelo Ciee.
19/9/2018 – Participação no lançamento do livro “30 Anos da Constituição da República Federativa do Brasil”, promovido pelo Conselho Superior de Direito da FecomercioSP.
20/9/2018 – Participação no evento “Jurisprudência defensiva: a quem interessa? - A oposição da advocacia e essa prática dos tribunais”, promovido pela AASP.
25/9/2018 – Participação na reunião para tratar do tema “A reforma Trump e a polêmica da tributação dos dividendos”, promovido pelo Cesa.
28/9/2018 – Participação na reunião almoço do Iasp, com o Min. Dias Toffoli.

OUTUBRO
2/10/2018 – Participação na Solenidade de Posse dos Juízes do 187º Concurso de Ingresso na Magistratura.
3/10/2018 – Participação na Audiência Pública “Os Reflexos da Reforma Trabalhista para a Advocacia”.
3/10/2018 – Lançamento da Revista do Advogado n. 139 – Homenagem ao ex-presidente Mário Sérgio Duarte Garcia.
4/10/2018 – Participação na Cerimônia de Abertura da I Conferência Nacional de Direito do Consumidor, promovido pelo Conselho Federal da OAB e a OAB – Seção de São Paulo.
9/10/2018 – Reunião com o Prof. Floriano de Azevedo Marques Neto, José Rogério Cruz e Tucci e Ricardo Aprigliano.
10/10/2018 – Participação na Abertura do 40º Congresso Nacional de Advogados Trabalhista.
15/10/2018 – Participação na Abertura do Congresso em Homenagem aos 30 anos da Constituição Federal, promovido pela OAB-SP.
23/10/2018 – Participação no evento de Comemoração aos 30 anos da Constituição Brasileira, na AASP.
25/10/2018 – Participação na Abertura da IX Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial, na AASP.
25/10/2018 – Participação na Sessão Solene de Outorga do Colar de Mérito Judiciário ao Prof. Dr. José Rogério Cruz e Tucci.
30/10/2018 – Participação no Ato Solene de Inauguração dos Retratos dos Desembargadores Luiz Antonio de Godoy, Ricardo Henry Marques Dip e Renato de Salles Abreu Filho nas
Galerias de Retratos das Presidências de Seção.

NOVEMBRO
5/11/2018 – Participação na reunião do Colegiado Consultivo de ex-Presidentes da AASP.
7/11/2018 – Inauguração da Unidade Jardim Paulista.
9/11/2018 – Participação na I Conferência Nacional de Arbitragem, promovido pela OAB-SP.
21/11/2018 – Participação no lançamento do Livro “Compliance – perspectivas e desafios dos programas de conformidade”, Prefácio do Min. Luís Roberto Barroso, na sede Unidade Jardim Paulista.
24/11/2018 – Participação no jantar de confraternização de fim de ano da APESP.
26/11/2018 – Participação na solenidade de Inauguração da Galeria de Presidentes do IASP.
27/11/2018 – Participação na Sessão de Outorga do Colar de Mérito Judiciário ao Governador Márcio França, promovida pelo TJSP.
28/11/2018 – Participação no jantar de confraternização do IASP.
28/11/2018 – Reunião no TRT-2ª Região.
29/11/2018 – Reunião com o Presidente do TJSP.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS
CESA – PIAUÍ – difusão de conteúdo para a advocacia e para outros profissionais do direito;
TRF3 – Convênio para disponibilização das publicações e base de dados dos acórdãos do TRF 3ª região;
TRF3 – Conjugação de esforços e o intercâmbio de expertise voltado à solução de conflitos sensíveis de alta complexidade, de modo a contribuir para o desenvolvimento
dos métodos adequados de resolução de conflitos no âmbito do Programa de Mediação e Conciliação da Justiça Federal da Terceira Região;
OAB/MG – maximizar as atividades em prol da classe dos advogados inscritos na OAB/MG;
RECEITA FEDERAL – instalação de posto de serviço da Receita Federal em Brasília;
JUSTIÇA E CIDADANIA – disponibilização da Revista Justiça e Cidadania aos associados e envio de artigos para publicação na revista;
TJSP – Cessão diária dos arquivos eletrônicos dos cadernos que compõem o DJE;
IAB – cooperação mútua entre os participantes, com a finalidade de integração institucional, com ênfase na realização de atividades culturais e acadêmicas,
notadamente, a realização de conferências, seminários, debates, estudos, concursos e palestras, mormente na pesquisa e na produção e na divulgação de conhecimentos jurídicos e afins.

