AASP congregou entidades para se
oporem à jurisprudência defensiva

O ano de 2019 foi pautado pela parceria entre as entidades representativas da advocacia e pelo
intenso diálogo para o enfrentamento de obstáculos ao exercício da profissão, como a chamada
jurisprudência defensiva.
A AASP trabalhou de forma incansável na campanha contra essa prática, que ofende garantias
constitucionais fundamentais, como o acesso à justiça e o devido processo legal. Por mais que o
número de recursos que chega aos tribunais superiores seja elevado, isso não pode ser tomado
como subterfúgio para não julgar.
Antes, é preciso melhorar a prestação jurisdicional pela modernização de seus procedimentos.
Nesse sentido, a introdução do processo eletrônico foi um avanço, que, no entanto, precisa ser
aprimorado. Sensíveis a isso, fizemos reiteradas sugestões e permanecemos vigilantes.
E, em nome da ampliação do acesso à justiça, mantivemos diálogo constante com o Supremo
Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também foi um interlocutor importante na ampliação
do debate.
A evolução dos processos internos, necessária em todos os âmbitos, orientou nossos esforços
neste ano: promovemos cursos de atualização; oferecemos serviços inovadores; e melhoramos
a comunicação com os associados, que agora contam com mais canais de atendimento. Atuação
essa que reafirma os três pilares por meio dos quais a AASP tem servido seus associados: educação
continuada, prestação de serviço e defesa das prerrogativas inerentes ao exercício profissional.
Essa é a base do trabalho da Associação, que rendeu resultados expressivos em 2019, em benefício
de toda a advocacia.

Renato José Cury, presidente da AASP

RETROSPECTIVA 2019

Foi um ano emblemático, que começou com a posse de novos
mandatários, egressos das eleições de 2018, e terminou com
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou a
possibilidade de execução provisória da pena após condenação em
segunda instância.
A AASP deu voz ao desejo de valorização da ética e dos princípios
democráticos. Para isso, enalteceu a importância da advocacia
para a manutenção do Estado Democrático de Direito e o combate
à corrupção. Isso permeou os debates internos e as posições da
entidade, que defendeu publicamente as prerrogativas profissionais,
ao mesmo tempo que estabelecia uma Comissão Multidisciplinar de
Estudos do Projeto da Lei Anticrime.
Nas unidades Jardim Paulista e Brasília foram inaugurados espaços
de trabalho para os associados, equipados com mobiliário, tecnologia
e infraestrutura de apoio, projetados tanto para pequenas reuniões
como apresentações para grupos. Outro ponto de apoio para a
advocacia foi disponibilizado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região.
Além de ampliar seus canais de atendimento, oferecendo chat e
número de WhatsApp para os associados, modernizou sua identidade
visual, apresentada no 10º Encontro Anual, que aconteceu em
Campos do Jordão, com cerca de 600 participantes.

Serviços

Com palestras, debates e encontros, a Associação estreitou laços com seus
associados e mostrou novos produtos. Chegaram ao Portal Educacional o novo
sistema de cursos EaD e a AASPFlix, plataforma de séries jurídicas.
No segundo semestre, a novidade foi o Gerenciador de Escritório, uma plataforma
virtual que reúne várias ferramentas para racionalizar a rotina dos escritórios. No
final do ano, a Unidade Jardim Paulista começou a emissão do certificado digital.
Agora o serviço é prestado nas duas unidades da entidade na cidade de São Paulo
e no escritório em Brasília.

Inovação

A AASP promoveu duas missões para o maior polo tecnológico do mundo, o
Vale do Silício, nos Estados Unidos. As viagens, exclusivas para associados,
reuniram especialistas em Direito e Inovação, em visitas ao ecossistema
de inovação com startups, fundos de investimentos e universidades,
referências no cenário jurídico global.

Solidariedade

Por meio da arrecadação de lacres de bebidas, uma campanha
solidária que somou forças de colaboradores e associados, foram
doadas cadeiras de rodas a entidades beneficentes.

UNIDADE JARDIM PAULISTA
Frequentadores: 4.438
Eventos: 96
Participantes em palestras: 3.403
Usuários de Sala de reunião: 1.004
SALAS DOS ADVOGADOS
Atendimentos: 178.912
Peticionamentos eletrônicos: 35.453
Empréstimos de becas: 13.369

UNIDADE CENTRO
Acessos ao prédio: 54.381
Ligações: 125.715
Atendimentos por WhatsApp: 9.137
Chat: 30.499
Atendimentos na Jucesp: 5.764
Usuários da Sala de apoio: 3.601
Usuários da Sala da internet: 39.851
Atendimentos na Certificação digital: 10.611
Visitantes da Biblioteca: 7.594

AASP defende
prerrogativas de
associados e da
advocacia

Nossa diretoria tratou de 249 casos com
a presidência do TJSP, concernentes a
prerrogativas individuais de associados.
Também foram muitas as defesas de
prerrogativas da advocacia, com destaque
para a atuação como amicus curiae nos autos
do Recurso Extraordinário nº 1.055.941, que
versa sobre o acesso, pelo Ministério Público,
sem autorização judicial, aos dados bancários e
fiscais dos contribuintes, para fins penais (Doc.
nº 257/2019); e nos autos do Recurso Especial
nº 1.813.684-SP, que trata de feriado local e da
comprovação da tempestividade do recurso
especial (Doc. nº 429/2019 – Proc. 4636-8/18).

Impetrou dois mandados de segurança
coletivos: nº 36.345, contra decisão proferida
nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
632.212, publicado no DJE em 7/11/2018,
que determinou o sobrestamento dos feitos
referentes aos expurgos inflacionários (Oc.
nº 917/2018 e nº 942/2018); e nº 104526922.2019.8.26.0053, a fim de suspender a
exigência da taxa de mandato, em trâmite na
15ª Vara da Fazenda Pública (Doc. nº 427/2019
– Proc. nº 4563-10/2009 – 2º Vol. fls. 374).
Como amicus curiae, também atuou nos autos
da ADI nº 4.305, interposta pela Associação
Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a
fim de ver declarada a inconstitucionalidade
das normas que preveem a tramitação direta
dos inquéritos policiais no âmbito da Justiça
Federal; nos autos do RE nº 660.814, interposto
pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do
Estado de Mato Grosso, a fim de ver declarada
a inconstitucionalidade formal e material do
Provimento nº 12/0005/CGJ; e nos autos
do Agravo de Instrumento nº 503088642.2018.4.03.0000, perante a 6ª Turma do
TRF da 3ª Região.

SERVIÇOS EM DESTAQUE
Gerenciador no celular e certificado digital na
Unidade Paulista
O Gerenciador de Escritório, desenvolvido pela AASP, ganhou uma versão mobile em 2019.
Compatível com os sistemas Android e iOS, a ferramenta também teve o dashboard atualizado
para permitir acesso em tempo real às intimações e etapas dos processos, com acompanhamento
de prazos e carregamento automático de andamento no TJSP e TRTs.

A interface renovada e mais intuitiva facilita o uso para quem acompanha as intimações, precisa
controlar a agenda e não pode perder prazo. Com a gestão do escritório organizada e concentrada
num único lugar, os advogados têm mais tempo para se dedicar à pesquisa e à elaboração das
peças.
Na Unidade Paulista, foi instalado um posto de certificação digital, antes disponível apenas na
Unidade Centro. Assim, os associados podem agendar um horário na unidade mais conveniente
para a emissão. Ele permite transações seguras pela internet, já que as partes envolvidas deverão
apresentar mutuamente suas credenciais, comprovando suas identidades e garantindo, assim,
o sigilo e a integridade do conteúdo.
É um serviço que oferece qualidade e modernidade, acaba com a distância física, evita fraudes
e falsificações, e possibilita que um maior número de serviços eletrônicos seja realizado com
absoluta segurança.

Unidade Brasília

Na Unidade Brasília destacam-se as parcerias com diversas universidades para
realização de eventos, com palestras sobre temas jurídicos relevantes e divulgação
da Associação para estudantes. Na semana acadêmica realizaram-se seis eventos,
com a participação de quase 600 pessoas.
Outra atividade importante foi a realização de palestras e seminários temáticos para
profissionais, num total de quatro eventos, contando com dezenas de participantes.

Salas dos Advogados

Para potencializar e facilitar o exercício profissional da advocacia, em outubro a
Associação inaugurou mais uma sala, em um ponto bastante estratégico: Fórum
Hely Lopes Meirelles – Fazenda Pública Viaduto Dona Paulina, 80 SL 1.600, 16º
andar – Sé.
Em dezembro, inaugurou, em parceria com a Associação dos Advogados
Trabalhistas de São Paulo, uma nova sala, desta vez no TRT da 2ª Região, na Rua
da Consolação, 1.272 – 5º andar.

Unidade Jardim Paulista

Na Unidade Jardim Paulista foram realizados 96 eventos, com quase 3.500
participantes no total. Entre eles, estão a talk internacional “Impactos da Inteligência
Artificial no Direito”, com a professora Anne Chang, em março. Em abril outras duas
tiveram destaque: “Marca pessoal: competência de sucesso para um mercado tão
disputado”, com Maria Olívia Machado, e “Legal Hackers LATAM Summit 2019”. No
mês seguinte, a unidade abriu espaço para o X Seminário do STJ.

Passaram pela unidade 4.438 frequentadores; foram 1.101 utilizações da Sala de
Reunião; e em dezembro foi inaugurado o serviço de emissão do certificado digital,
com 18 emissões realizadas.

Biblioteca

A Biblioteca Élcio Silva mantém um dos principais acervos de Direito no país. E,
além dos livros e artigos de periódicos, também disponibiliza para os associados
o serviço de pesquisa de doutrina, legislação e jurisprudência por referência. É um
dos locais mais procurados na Unidade Centro da AASP.
Neste ano, recebeu a visita de 7.594 pessoas. Algumas, além de usar o espaço
para consultas, aproveitaram a VIII Semana do Livro e da Leitura, que, entre os dias
28 de outubro e 1º de novembro, deu ênfase às obras de Machado de Assis, num
evento que lembrou 180 anos de nascimento do escritor.

Intimações

Foram mais de 85 milhões de intimações entregues ao longo do ano para nossa
base. São mais de 110 diários oficiais lidos e tratados para que nossos associados
e associadas possam acompanhar o andamento de seus processos.

Unidade móvel

A unidade móvel fez 39 visitas em 12 Estados: de Santa Catarina ao Piauí.
Nesses locais, onde a AASP representa quase 23 mil associados, o serviço itinerante
possibilitou suporte profissional para a advocacia, com destaque para a emissão
de certificado digital – indispensável para o peticionamento eletrônico.

Novo Portal Educacional em 2019

A AASP desenvolveu um novo Portal Educacional para os associados. É mais ágil
e tem diferentes formatos para estudo, como a AASPFlix, uma plataforma com
conteúdo jurídico separado em “episódios”, e os cursos EaD, que promovem a
atualização profissional com a facilidade do estudo a distância.
Entre os cursos promovidos, abrangendo 25 áreas do Direito, destaque para
alguns como o de negócio jurídico processual no âmbito tributário, as discussões
em seminários sobre a Reforma Tributária num curso promovido pela AASP em
parceria com o Iasp, além dos que versaram sobre a Lei Geral de Proteção de
Dados.

Agenda Cultural 2019

Além das atribuições profissionais, a vida pulsa em encontros descontraídos que
estimulam o networking e a troca de saberes entre as associadas e os associados.
Várias oportunidades foram criadas pela AASP para fugir da rotina, com eventos
que ora fomentavam o debate, ora ensinavam novas habilidades.
O ano começou com um workshop de café; depois uma talk de marca pessoal;
aula sobre como construir uma marca forte em um cenário jurídico em constante
transformação; um bate-papo sobre terrário; um café literário com o autor Tarso
de Melo; um encontro e debate com o economista Teco Medina sobre o cenário
econômico no Brasil e no mundo; e o Legal Creative, talk sobre criatividade e
inovação com a participação de palestrantes estrangeiros e brasileiros.

10º Encontro Anual AASP reuniu
mais de 600 juristas

O Encontro Anual da AASP, em Campos do Jordão (SP), foi um momento de
reunião e aprendizado para a advocacia. Mais de 600 juristas participaram do
evento, que contou com palestras, debates e momentos de confraternização
e networking, entre os dias 29 e 31 de agosto.
As palestras repercutiram na mídia nacional, em vista da credibilidade e da
importância dos temas debatidos. A abertura teve a palestra do professor Clovis
de Barros e doutor Regis Fernandes de Oliveira. Entre os palestrantes, estavam
o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte (TST) e os advogados Luciano
Benetti Timm, Renato Mandaliti, Heitor Sica, Daniel Amorim, Fabiano Carvalho,
Jorge Boucinhas Filho, Estêvão Mallet, Giselda Hironaka, Maria Berenice,
Mariana Craveiro, Daniela Gabbay e Marcel Leonardi.

Hackathon

Um desafio de 30 horas com o objetivo de criar soluções tecnológicas que
contribuam para a educação jurídica: essa foi a 3ª edição do Hackathon AASP.
Mais de 50 profissionais, entre advogados, programadores, estudantes e
mentores, se reuniram entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro para
dar conta da tarefa.

Colóquio do STF

O último dia do Encontro Anual foi dedicado ao VI Colóquio sobre o Supremo Tribunal
Federal (STF). O ministro Gilmar Mendes fez a conferência de abertura. Para falar sobre
o tema “A defesa dos direitos fundamentais e o combate à criminalidade”, estavam
presentes também os ministros Ayres Britto e Sepúlveda Pertence. No último dia,
discutindo “O atual papel do STF”, participaram os ministros Cezar Peluso e Nelson
Jobim. E o encerramento foi realizado pelo ministro Dias Toffoli.

Congresso Ibero-Americano

Centenas de juristas participaram do Congresso Ibero-Americano do Direito de
Informática entre os dias 1º e 4 de outubro. O evento foi uma promoção conjunta da
AASP com Fiadi e IBDI e trouxe temas jurídicos ligados a tecnologia, Direito Digital e uso
global da internet e seus impactos na sociedade. Entre os expositores (especialistas,
professores e autoridades de várias nacionalidades), estavam os ministros do STF Ayres
Brito e Alexandre de Moraes.

Simpósios regionais

Em Santos, mais de 300 profissionais participaram do Simpósio Regional, no dia 12 de
abril. O tema principal foi “O Direito em reforma”, com destaque para o painel especial
“O Projeto de Lei Anticrime”.
Em Goiânia, no dia 7 de junho, a AASP promoveu o simpósio “O futuro do Direito e
o Direito do futuro”, que discutiu, entre outros temas, as perspectivas da Justiça do
Trabalho e contou com mais 300 participantes.
Em Curitiba, a advocacia se reuniu, no dia 18 de outubro, no Simpósio Regional que
tratou dos desafios do Direito em transformação. O evento ocorreu no auditório de um
dos espaços mais eruditos da cidade: o Museu Oscar Niemeyer, sendo prestigiado por
aproximadamente 250 participantes.

Conteúdo em formatos
impressos e on-line
Conteúdo para se atualizar o ano todo e em vários formatos.
Em e-book, a AASP lançou os Apontamentos sobre o ITCMD no Estado de São
Paulo; fez a Cobertura do I Congresso Brasileiro de Direito, Processo e Tecnologia;
editou a Tabela Depre para cálculo de atualização monetária; fez o lançamento
da Revista dos Tribunais; e atualizou, junto com o CAM-CCBC, um manual sobre
técnicas de negociação e mediação empresarial.
Também publicou 22 Boletins e quatro Revistas do Advogado. Nas revistas de
2019, autores foram convidados a escrever sobre os 30 anos do Superior Tribunal
de Justiça, Direito Aeronáutico, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

AÇÕES INSTITUCIONAIS
O fluxo de inovações na advocacia faz parte da rotina e permanece na pauta do próximo ano. Mas existem virtudes que nenhum algoritmo é capaz de replicar,
como a capacidade de estabelecer conexões por sinergia entre propósitos e objetivos.
Por isso, ações institucionais que promovem o intercâmbio de informações unem entidades e profissionais em prol da advocacia. Em 2019, a AASP se fez
presente de múltiplas formas. Reveja algumas delas:
• Cerimônia de transmissão do cargo de governador do Estado de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes.
• Abertura do Ano Judiciário do TJSP, no Palácio da Justiça.
• Reunião-almoço do Iasp com ministro da Justiça.
• Audiência pública na OAB-SP em defesa da Justiça do Trabalho.
• Campanha contra jurisprudência preventiva na mídia social.
• Posse da diretoria da OAB-RJ.
• Comemorações dos 145 anos do Iasp.
• Composição da mesa de abertura do seminário “Acesso à ordem jurídica justa”, em homenagem ao professor doutor Kazuo Watanabe, no Salão Nobre da
Faculdade de Direito da USP.
• Apresentação do coral da AASP no centro de São Paulo.
• Inauguração do retrato de Luiz Périssé Duarte Junior na galeria de ex-presidentes.
• Cerimônia de posse da diretoria da OAB-SP.
• Entrega de memorial aos ministros Felix Fischer, Jorge Mussi e Benedito Gonçalves, Napoleão Nunes Maia Filho, Fátima Nancy Andrighi, Maria Thereza Rocha
de Assis Moura, Raul Araújo Filho e Luis Felipe Salomão.
• Posse do novo presidente da Comissão de Ética Pública, doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon, no Palácio do Planalto.
• Abertura do seminário “Três anos do novo CPC – Aplicação do Código de Processo Civil após 3 anos de vigência”, na Casa da Advocacia da OAB-Bauru.
• Solenidade comemorativa do 82º aniversário do TJM.
• Abertura do XIX Congresso Internacional da Propriedade Intelectual – Aspi.
• Cerimônia de posse da diretoria e dos membros do Conselho Federal da OAB – Gestão 2019-2022.
• Reunião com Senacon, na Explanada dos Ministérios da Justiça.
• Visita à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.
• Abertura do II Congresso Internacional Information Society and Law.

• Recepção da delegação de procuradores chineses.
• Encerramento do New Law Annual Meeting, na Amcham.
• Solenidade de abertura do XI Fonavid.
• Diretores da AASP divulgam o 19º Simpósio Regional em Curitiba.
• Abertura do XXIV Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho – “Os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social”.
• Visita do diretor cultural da AASP a Taubaté e Pindamonhangaba.
• Recepção de diretores da OAB do Piauí.
• Visita de diretor da AASP ao presidente do TJGO, desembargador Walter Carlos Lemes.
• Seminário do TRT-2 e da Ejud-2.
• “Capital do Cerrado” recebe Simpósio Regional AASP.
• 1ª Conferência Regional da Advocacia.
• Posse dos diretores da OAB-Santos.
• Participação no III Congresso Internacional da ESA: Inteligência Artificial, Advocacia e Processo, na OAB-RS.
• Participação em audiência com o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha.
• Participação da Legal Experience 2019: Gestão Jurídica em tempos ágeis.
• Reunião com a Superintendência Regional do Banco do Brasil.
• Reunião do Conselho do MDA.
• Lançamento do Livro Lei de Arbitragem anotada.
• Promoção de palestras sobre jurisprudência defensiva na cidade de Teresina (PI).
• Seminário “Fake News – Desafios para o Judiciário”, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
• Abertura do X Seminário do STJ, do qual também foi sede.
• Reunião com representantes do STF.
• 67ª Páscoa da Família Forense (TJSP), na Catedral da Sé.
• Reunião com corregedoria e presidência do TRT-2.
• Reunião com a Secretaria da Fazenda para tratar do Ipesp, no Palácio dos Bandeirantes.
• Participação na XXIV Jornada Internacional de Direito, na Expo Gramado (RS).
• Presença na abertura do 1º Fórum Nacional das Corregedorias – Fonacor.
• Reunião na Cesa (PI).
• Cerimônia de assinatura das novas portarias que regulam o procedimento de chamamento dos consumidores (recall) do país, no Ministério da
Justiça e Segurança Pública.
• Participação no julgamento de recurso especial sobre feriado local, no Superior Tribunal de Justiça.
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Abertura da exposição “Fortificações do Brasil indicadas para o Patrimônio Mundial”.
Reunião com diretoria da Uniesp.
Sessão solene de outorga do “Colar do Mérito Judiciário” ao professor doutor Flávio Luiz Yarshell, no Palácio da Justiça.
Participação em evento na Federação Internacional de Imóveis.
Reunião com os diretores do Secovi.
Encontro com a presidência do TJSP.
Reunião na OAB-PR.
Abertura do Venture Day, na FGV.
Posse do procurador-geral da República.
Abertura do III Encontro de Sociedades de Advogados do Norte e Nordeste em Mucuripe, Fortaleza.
Abertura do I Encontro AASP e TST: visão atual do Direito e do Processo do Trabalho, na AASP.
Promoção do ciclo de palestras Mestres do Consumidor, com o tema “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”.
Posse no Conselho Federal da OAB.
Promoção do I Encontro de Sociedades de Advogados do Sudeste, em Florianópolis.
Audiência pública de revisão das normas relativas à cobrança de custas dos serviços forenses e da concessão dos benefícios da justiça gratuita, em Brasília.
Participação em eventos da Apamagis.
Promoção do seminário “170 anos de Rui Barbosa e os 130 anos da República Brasileira”, na AASP.
Reunião no IAP, em Curitiba-PR.
Diretoria da OAB recebe visita do presidente da AASP.
Posse da nova diretoria do Iasp.
Reunião com diretores da OAB-SP.
Visita institucional de diretores da AASP à Secretaria da Justiça.
Reunião de diretores da AASP com o presidente do TJSP.
Visita a autoridades, com convite ao Simpósio Regional em Santos.
Recepção da visita do vice-presidente da OAB de Limeira.
Apresentação da Associação aos novos alunos de Direito da USP.
Retorno à Baixada Santista para Simpósio Regional.
Presença na instalação do Ano Judiciário 2019.
Criação da Comissão para Estudo do Projeto de Lei Anticrime.
Posse de diretoria da OAB-AM.
Entrega de sugestões para melhorias no PJe e no PJe-Calc.

PARCERIAS

Pelo Clube de Benefícios, o associado tem vantagens e descontos exclusivos
em mais de 300 parceiros. No âmbito jurídico, as parcerias são firmadas para
incrementar projetos relevantes para a advocacia em vários Estados. Na Paraíba,
AASP e OAB se uniram para ampliar a oferta de cursos pela internet. Com a OABGO e a ESA-GO, a AASP realizou um simpósio regional.
Com o MeuCurso, o jovem que se preparou para as provas da OAB em um roteiro
de estudos a distância.
Já com a Syracuse University, a AASP firmou um contrato para o programa de
LLM nos Estados Unidos. Em conjunto com a Revista dos Tribunais, editou obra
na área de Direito Arbitral.
Ao lado do Iasp, fomentou debates sobre propostas de reforma tributária, além de
fechar um acordo para cursos e ações conjuntas com a OAB-PI, para beneficiar
a advocacia piauiense, e o Instituto New Law, para cursos sobre tendências
inovadoras no Direito.

“Em 76 anos de história, sabemos que a missão da nossa
Associação é estar ao lado dos advogados com soluções simples
e inteligentes, para facilitar o seu dia a dia. Estamos conectados
e, juntos, constituímos uma rede robusta e dinâmica de milhares
de profissionais. Essa é a força que nos move para olhar para o
futuro e acreditar nele.”

Renato Cury

