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AASP ajuda 
advocacia 
a enfrentar  
a Covid-19

O ano de pandemia apresentou muitos desafios e evidenciou a importância 
da AASP para a advocacia. A Associação foi a primeira entidade a oficiar, 
já em março, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que os tribunais 
e demais órgãos do Judiciário normatizassem o regime de funcionamento 
e atendimento durante a crise. O CNJ respondeu à consulta da AASP 
editando a Resolução nº 313 de 2020. Posteriormente foram editadas outras 
resoluções e provimentos, que foram estudados internamente e repassados, 
em forma de cartilha informativa, aos associados. “Tudo se deu de modo 
muito célere, coordenado e oportuno”, lembra Renato Cury, presidente  
da AASP em 2020. Foi o início de um esforço concentrado da Associação 
para fazer frente às necessidades dos profissionais.

Informação, prestação de serviço e defesa atenta às prerrogativas  
da advocacia foram os eixos que fizeram a AASP crescer no período.  
Por meio de boletins semanais, cartilhas e informativos, a AASP divulgou 
funcionamento de órgãos públicos, procedimentos e alterações de prazos, 
além de cronogramas para reestabelecimento das atividades presenciais.  
E abriu suas portas para seus associados, que puderam trabalhar em 
ambiente equipado, seguro e constantemente higienizado. 

“Nós entendemos que todo o conhecimento produzido na AASP precisava 
chegar a todos. Por isso, disponibilizamos o acesso à nossa plataforma 
para todos os advogados e advogadas do Brasil, ao mesmo tempo que 
fizemos um movimento de aproximação com as demais entidades para 
atuar em conjunto na defesa ininterrupta das prerrogativas”, explica Cury. 

Foi assim, buscando dialogar com a comunidade forense, que a Associação 
analisou normas e as novas formas de trabalho para apontar excessos  
e propor ajustes. Exemplo disso foi o debate sobre as matérias que estavam 
sendo decididas por meio dos plenários virtuais. “Não é toda matéria que 
pode ser apreciada pelo plenário virtual, e esse é um alerta que reiteramos”, 
enfatiza nosso presidente. 

Ao trazer essa problemática para discussão com a sociedade, a AASP fez 
questão de chamar a atenção para as modalidades de julgamento: virtual 
e telepresencial. Não se pode admitir a mudança de uma jurisprudência 
consolidada por meio do julgamento virtual, pois inexiste a possibilidade  
da sustentação oral do advogado e o debate direto entre os julgadores.  
O julgamento virtual deve ficar restrito para os casos em que a jurisprudência 
esteja pacificada, sempre com a anuência prévia do advogado.
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Investimentos
Com investimentos em tecnologia e análise de dados a partir da experiência 
dos profissionais, a AASP respondeu aos desafios de 2020. Isso se refletiu 
na criação do Centro de Mediação Virtual; nos equipamentos à disposição 
dos profissionais nas sedes de São Paulo; na certificação digital, que também 
dispõe de renovação on-line; e no Posto de Serviços (Jucesp e Receita 
Federal), que continuaram os atendimentos presenciais; além das facilidades 
a que têm direito os associados, como o uso de e-mail corporativo e 
aplicativos como o Gerenciador de Escritório e calculadoras jurídicas.
O que foi colocado em movimento pelos eventos de 2020 não é 
temporário: seus efeitos reverberam no futuro. E a AASP, assim como soube 
responder às demandas da advocacia no período mais crítico da pandemia, 
está pronta para evoluir na prestação de serviços e zelar pelas condições 
indispensáveis ao nosso exercício profissional.



Unidade 
Móvel –  
Visitas feitas 
em 2020

Mesmo com pouco tempo (antes da pandemia), nossa Unidade Móvel 
percorreu nove cidades do interior do Estado, atendendo aproximadamente 
4.500 associados nestas localidades.
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AASP ofereceu 
atendimento  
ininterrupto 
a associados

Em um ano incomum, a AASP investiu em tecnologia e pessoas para ser 
o centro de apoio para a advocacia. As unidades em São Paulo, locais 
de trabalho seguros e arejados para reuniões e pesquisa para 13.029 
profissionais, que usaram as instalações do Centro, e 4.031, que escolheram 
o Jardim Paulista. Nesse ano, a sede em Brasília recebeu 56 associados. 

A pandemia trouxe a necessidade de atendimentos remotos, e a Associação 
ofereceu apoio por meio de atendimentos virtuais e parceria com empresa 
prestadora de serviço para solucionar problemas domésticos. Foram 118.817 
ligações atendidas no ano, 12.327 acessos por WhatsApp e mais 39.548 por 
chat. A maioria dos colaboradores trabalhou, com segurança, em home office, 
contando com estrutura fornecida pela AASP. Em nenhum momento, os 
associados ficaram desassistidos. E o contrato com a Ikê incluiu serviços  
de help desk, encanamento e chaveiro, utilizados 7.248 vezes.

À medida que as autoridades abrandavam as restrições sociais, as formas 
de trabalho foram flexibilizadas, e serviços presenciais voltaram em escala. 
Assim, a Jucesp finalizou 1.612 processos, e a Sala dos Advogados 
completou 42.514 atendimentos, além de 6.138 serviços de peticionamento 
eletrônico. Também foram registrados 2.380 empréstimos de beca, de janeiro 
a março.

Nos primeiros meses do ano, enquanto os encontros podiam ser presenciais, 
a Unidade Jardim Paulista mostrou a excelência da sua vocação, servindo a 
336 pessoas, que participaram de nove eventos. Com a ameaça da Covid-19, 
o espaço foi adaptado, segundo as novas normas sanitárias, realizando  
302 reuniões. As mesas compartilhadas, propositalmente afastadas,  
foram usadas por 86 pessoas durante o ano.

A certificação digital, serviço considerado essencial, que a AASP oferece 
desde 2007, nunca parou, e o atendimento foi, inclusive, reforçado durante  
o ano, para conceder o suporte necessário à advocacia, que se adaptava aos 
processos eletrônicos e virtuais. Em 2020, a AASP emitiu 12.296 certificados. 
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Inovação, formação 
e defesa das 
prerrogativas

Inovação e descentralização foram 
estratégias para auxiliar a advocacia  
a enfrentar, com sucesso, os desafios 
de um período que exigiu novas 
habilidades. A AASP capacitou 
e atualizou profissionalmente 
associados e estudantes por meio 
de cursos a distância (EaD), webinars, 
AASPFlix e publicações periódicas – 
como a Revista do Advogado –  
e extraordinárias – como os boletins 
semanais, durante o período mais 
crítico do isolamento, de março  
e julho. 

À medida que o isolamento foi 
arrefecendo e as autoridades 
permitiram a volta ao trabalho 
presencial, a Associação compilou 
normas sanitárias e de trabalho  
em cartilhas para orientar escritórios 
e profissionais autônomos sobre 
como proceder à retomada.  
Os documentos foram atualizados 
sempre que novas orientações 
oficiais eram publicadas. Assim,  
os associados receberam, 
em primeira mão e de forma 
sistematizada, as informações 
necessárias para cumprir seus 
prazos e retomar suas atividades  
de forma segura. 

Apesar das restrições, a AASP 
encontrou meios de congregar  
os profissionais do Direito. No Mês 
da Advocacia, organizou talks e 
experiências por meio de plataformas 
interativas. E promoveu, por meio  
de encontros híbridos (ao mesmo 

tempo presenciais e digitais), 
a discussão, ao vivo, de temas 
relevantes, com a participação de 
representantes de vários Estados. 

O Encontro Digital aconteceu  
em outubro. A junção do virtual  
ao presencial agradou os 20 juristas 
convidados e o público.  
Os participantes tiveram 
oportunidade de assistir a quatro 
palestras e interagir, em debates 
ao vivo, com advogados que 
estavam no estúdio montado 
em São Paulo ou em seus 
escritórios. A jornalista Izabella 
Camargo apresentou o evento,  
que também foi disponibilizado  
no YouTube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defendendo as prerrogativas  
da classe, a Associação atuou  
como amicus curiae em diversos 
processos e oficiou a órgãos  
do Judiciário e da Administração 
Pública, para reivindicar, reconhecer  
e sugerir ações que beneficiavam  
a advocacia.



Linha do tempo Nesta linha do tempo, lembramos 
algumas das várias frentes em que 
a AASP atuou em 2020.

J A N E I R O 

 
Aniversário  
AASP – 77 anos

F E V E R E I R O 

 
3ª Missão AASP 
no Vale do 
Silício

J U L H O 

 
• Solicitação ao TJSP 
da padronização 
dos julgamentos 
telepresenciais.
• AASP, IASP e CESA 
asseguram aprimoramento 
das sessões virtuais  
de julgamentos no STF.
• Lançamento da plataforma 
Digital do Centro  
de Mediação AASP.
• Requerimentos da AASP  
em defesa de melhorias  
no atendimento prestado 
aos advogados e do  
seu papel essencial  
nas mediações.

A G O S T O
 
 
• Mês da advocacia – 
experiência e talks.
• Guia de retorno ao 
trabalho no TJSP e TRF3.
• Parceria com a Ikê.
• Bolsa para pós-graduação 
a distância da FMP.
•Integração dos 
andamentos dos processos 
do Projudi no Gerenciador 
AASP.

S E T E M B R O
 
 
• Revista do Advogado 147 – 
30 anos do CDC.
• AASP e Fundação Arcadas 
divulgam pesquisa sobre 
prestação do serviço 
judiciário na pandemia.

O U T U B R O
 
 
• Renovação do Boletim, 
com novas editorias e 
layout.
• Parceria com PUC Minas.
• Encontro Digital AASP 
figital.
• Criação de Salas de 
Audiência Virtual na sede  
da AASP.

N O V E M B R O
 
 
• AASP entrega ao STF 
documento sobre os 
impactos negativos dos 
julgamentos virtuais de 
causas constitucionais 
tributárias.

D E Z E M B R O
 
 
• Revista do Advogado 148 – 
Impactos da Covid-19  
na advocacia.
• Eleição do terço 
 do Conselho.
•Eleição da primeira 
presidente mulher  
em 77 anos.
• Vitória da AASP no CNJ 
obriga divulgação de 
calendário de feriados 
locais pelos tribunais.

J U N H O 

 
• Pesquisa: O acesso à Justiça 
durante o isolamento social.
• AASP apoia arrecadação de 
doações para mulheres presas.
• AASP e parceiros fazem ação 
solidária na Vila Brasilândia.
• Edição da Cartilha de Retorno 
Seguro.
• Leitura do jornal TJGO.
• Renovação do certificado digital 
on-line.
• Emissão do certificado digital 
por videoconferência.

M A R Ç O 

• Experiência de Mestrado  
em Leis Norte-Americanas – 
AASP e Syracuse University.
• Semana da Mulher AASP.
• Suspensão de cursos e 
eventos presenciais – início 
da pandemia.
• AASP oferece plano de 
degustação para advocacia 
– Campanha 60 dias.
• AASP solicita ao CNJ 
a uniformização de 
procedimentos dos 
tribunais em razão da 
Covid-19.

A B R I L 

 
• Manifestação contra 
 a PLP nº 34/2020 sobre 
empréstimo compulsório.
• AASP requer atuação  
como amicus curiae em  
ação que questiona juiz  
das garantias.
• Revista do Advogado 
145 – Homenagem a Walter 
Ceneviva.

M A I O 

 
• Parceria com o Instituto  
New Law.
• Nova rota de estudos Meu 
Curso.
•Missa em homenagem 
a Santo Ivo, padroeiro da 
advocacia.
•AASP participa de 
audiências  
e sessões virtuais no TRT-2.
• Revista do Advogado 146 –  
Direito da Saúde.
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Advogada na 
Presidência

Pela primeira vez, em 78 anos de fundação, a AASP tem maioria feminina 
na direção, a começar pela presidente. A advogada da área de Família e 
Sucessões Viviane Girardi foi eleita no dia 16 de dezembro de 2020, por 
unanimidade, pelo Conselho Diretor. Foram escolhidos também os demais 
diretores. Todos assumiram suas funções em 1º de janeiro de 2021.

A nova Diretoria é composta de Viviane Girardi, presidente; Fátima Cristina 
Bonassa, vice-presidente; Mário Luiz Oliveira da Costa, primeiro secretário; 
Eduardo Foz Mange, segundo secretário; André Almeida Garcia, primeiro 
tesoureiro; Paula Lima Hyppolito dos Santos Oliveira, segunda tesoureira; 
Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski, diretora cultural; e Ruy Pereira Camilo 
Junior e Flávia Hellmeister Clito Fornaciari Dórea, diretores adjuntos.

   
V I V I A N E 
G I R A R D I 

Eleita a nova  
Presidente 

da AASP
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