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A impressão que 2021 nos deixa é que o tempo passou depressa, tal o volume de 
trabalho. Os desafios e avanços tecnológicos exigidos pela pandemia uniram a 
advocacia e suas entidades representativas em um esforço coletivo que fez os 
profissionais acumularem o aprendizado de muitos anos em um. 

“A AASP deu prova, mais uma vez, da força que tem como instituição”, afirma Viviane 
Girardi. A presidente também lembra que, “ainda sob a presidência de Renato Cury, 
em 15 dias toda a operação passou a ser feita a distância. Desde então, em nenhum 
momento, nenhum serviço da Associação foi interrompido”. 

Viviane Girardi foi a primeira mulher a assumir a presidência da AASP nos 78 anos da 
instituição. Sua gestão foi marcada pela atuação célere, comprometida com a excelência 
e a inovação. Sob seu comando, a Associação investiu em diversas frentes: 
aprimoramento profissional por meio de cursos, webinars e eventos híbridos; novos 
serviços como certificação digital on-line e digitalização gratuita de processos; e 
melhorias, voltadas à inovação, nas instalações, com o novo espaço para startups. Tudo 
isso sem descuidar do mais importante: as pessoas, sejam elas associados, 
colaboradores ou parceiros.

“O desafio deste ano foi manter o vínculo, fazer os associados se sentirem próximos 
da entidade e, por meio da nossa interlocução com o Tribunal de Justiça e com os 
demais órgãos do Poder Judiciário, minimizar os efeitos que a pandemia e a 
virtualização processual provocam no exercício da profissão”, explica a presidente. 
Segundo ela, a união dos conselheiros e o compromisso de manterem suas reuniões 
semanais para atuar em prol da classe fizeram com que a AASP saísse fortalecida do 
período. 

A retomada das reuniões presenciais, em novembro, foi um momento comemorado por 
todo o Conselho Diretor. “Essa nova fase mostra a força da Associação, reverencia 
nossa história e o compromisso dos nossos conselheiros e diretores com o 
propósito da AASP, que é facilitar o exercício da advocacia, ampará-la e ser sua voz”, 
resume Girardi. 
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“Vejo a advocacia como uma profissão de futuro, mas de um futuro transformado. 
Acredito que nos libertaremos do formalismo exacerbado e de um linguajar que não 
faz parte da dinâmica que o mundo agora nos impõe, que é de mais velocidade, 
clareza e transparência. Sem dúvida, não há nem haverá uma nação sem advocacia, 
e advocacia fortalecida”, pondera Viviane Girardi.

Para o futuro que se aproxima, a AASP está pronta, proporcionando suporte e 
infraestrutura para os profissionais que não dispõem das ferramentas necessárias para 
operar nos novos sistemas do Judiciário, cada vez mais digitalizado. A advocacia pode 
contar com todos os recursos da Associação, que também promove atualização 
profissional, inovando na oferta de cursos e serviços. 

“A Associação não apenas acompanha as transformações sociais e técnicas, como 
também se prepara para o futuro, analisando possibilidades e trabalhando no dia a 
dia para mitigar as dificuldades que ainda temos na transição de sistemas”, adianta a 
presidente, que termina seu mandato em breve. 
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FUTURO DA ADVOCACIA

“Saio da presidência, mas não da AASP. Foi um orgulho representar minha classe 
à frente de uma instituição que tem como tradição a inovação permanente e os 
valores democráticos. Foi uma honra ser a primeira mulher a fazer isso, e sei que abri 
caminhos para uma Associação mais plural, diversa e criativa. 
A todos vocês, meu carinho e minha gratidão!”

Ciente de que os efeitos da pandemia devem se prolongar, a AASP prepara, de forma 
cautelosa, o retorno das atividades presenciais. 

“O desempenho dos profissionais e os índices de produtividade devem ser mantidos 
no regime de trabalho híbrido, mas também precisamos estar sensíveis à saúde 
mental dos indivíduos”, adverte a presidente. 

Ela estima que a advocacia se encaminha a um novo ciclo, no qual a clareza de 
comunicação será decisiva. 



RETROSPECTIVA 2021

330 colaboradores
13 aprendizes contratados

28.563 associados atendidos
36 cidades visitadas pela Unidade móvel
6.150  processos digitalizados 
(1.231.602 páginas de 1.200 associados)
844 Audiências realizadas
+ de R$100 mil em cestas básicas, 
cobertores, álcool e outros itens doados 
na campanha AASP Solidária
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PRESENÇA DIGITAL
31 mil atendimentos presenciais 
(sede, Jardim Paulista e Brasília)
106 milhões de intimações entregues
1.614 novos associados ativaram o Gerenciador
15.651 certificados digitais emitidos
(6.252 on-line)
15 mil associados/mês acessaram o sistema 
de cálculos judiciais
1.442 usuários na biblioteca
50 novos livros

112.877.189 de acessos no portal 
AASP, sendo uma média de 3.710.835 
usuários
107.139 seguidores no LinkedIn 
316.031 seguidores no Facebook
49.440 seguidores no Instagram
24.119 seguidores no Twitter
4.972 inscritos no canal do YouTube 

EQUIPE



RETROSPECTIVA 2021

22 Edições quinzenais do Boletim AASP
4 Edições da Revista do Advogado com 
temas: Direito Previdenciário;
Recuperação de Empresas e Falência; 
Direito Privado Contemporâneo e
Marco Legal das Startups
3 atualizações de minicódigos durante o 
ano de 2021, referentes aos 8 títulos
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Encontro anual AASP, 6.000 inscritos 
(recorde de inscrições num único evento AASP)
169 webinars com 56.118 inscritos
1.256 horas de atualização ofertada
1.428 palestrantes convidados
22 eventos em parceria com outras 10 entidades
+ de 100 participações em eventos e reuniões 
institucionais



RETROSPECTIVA 2021

Realização do Projeto Futura AASP,
visando ao planejamento estratégico da 
instituição para os próximos anos
E-commerce da AASP - Lançamento 
da plataforma
Serviço de jurisprudência AASP, com 
jurimetria e inteligência artificial
Clube de Benefícios
Oferta de novos planos de saúde
Novo portal

NO
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AESTRUTURA

Inauguração da Sala do Conselho Diretor, 
que recebeu o nome “Mário Sérgio Duarte Garcia”
Reforma do auditório principal
Novo espaço para startups/incubadora
Novas catracas para acesso na recepção
Central de impressão implantada  no 4º andar
Filtros de purificação de ar condicionado 
substituídos
Restauro das esquadrias metálicas da fachada



ATUAÇÃO JURÍDICA
• 900 ofícios expedidos

• Participação da AASP como amicus curiae em cinco processos 
        em defesa dos interesses da classe: nº 1.850.512-SP, nº 1.877.883-SP, 
        nº 2298104-14.2020.8.26.0000, Adin nº 6.804 e Adin nº 6.805.

• Dois pedidos de providências junto ao CNJ (nº 0006776-11.2021.2.00.0000 
        e nº 0008074-09.2019.2.00.0000) para salvaguardar direitos expressos da advocacia. 

• 18 ações relacionadas ao TRF, versando sobre implantação de PJe nos juizados 
         especiais, relacionamento entre advogados e magistrados, criação de um Fórum 
         Interinstitucional Previdenciário na 3ª Região, ausência de publicações no Diário 
         da Justiça de processos em trâmite no PJe e possibilidade de pagamento por PIX. 
     



Of. S-686/21, enviado ao senador Antonio Augusto Junho Anastasia, apresentando Nota 
de Apoio ao Projeto de Lei nº 5.282/2019, que altera o art. 156 do Código de Processo 
Penal, para estabelecer a obrigatoriedade de o Ministério Público buscar a verdade dos 
fatos também a favor do indiciado ou acusado. 

Of. S-593/21, enviado ao senador Carlos Francisco Portinho, cumprimentando-o pela firme 
e incisiva atuação, por ocasião da discussão e deliberação acerca do Projeto de Lei de 
Conversão nº 15, de 2021, proveniente da Medida Provisória nº 1.040/2021.

Of. S-474/21 a 478/21 e 481/21 a 499/21, enviados a 24 senadores, manifestando preo-
cupação com as modificações previstas no Projeto de Lei de Conversão da MP nº 1.040, 
de 29 de março de 2021, PLV nº 15/2021, as quais prejudicam o exercício da advocacia e 
das demais profissões legalmente regulamentadas. 

Of. S-165/21, enviado à senadora Soraya Vieira Thronicke, encaminhando Nota Técnica de 
Apoio ao Projeto de Lei nº 4.727/2020, que visa alterar o art. 265 do Código de Processo 
Penal para extinguir a multa por abandono do processo aplicada sumariamente pelo juiz 
em desfavor do advogado.

Manifesto dirigido ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, 
assinado em conjunto com Iasp, Cesa, Sinsa e Ibrademp, demonstrando preocupação 
com o teor de alguns dispositivos constantes no PLV nº 15/2021, que dispõe sobre facili-
tação para abertura de empresas e outros temas, proveniente da MP nº 1.040/2021, bem 
como requerendo o veto presidencial parcial do referido projeto. 

Manifesto assinado por diversas entidades contra o Projeto de Lei nº 2.337/2021, que 
altera a legislação do Imposto de Renda. 

Of. S-195/21 e Of. S-196/21, enviados aos deputados federais Lafayette de Andrada e 
Paulo Abi-Ackel, sugerindo a exclusão do inciso XX do art. 54 e do inciso XVIII do art. 58, 
ambos do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.736/2015, que acrescenta dispositivos à Lei 
nº 8.906/1994, para dispor sobre escritório de advogados sócios e advogado associado. 
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Of. S-78/21, enviado ao juiz titular da 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, solicitando 
esclarecimentos acerca do procedimento adotado em reclamatórias trabalhistas que tramitam 
naquela Vara, por meio do qual o cumprimento de mandado de citação (notificação inicial para 
audiência) estaria sendo realizado mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico de 
advogado. 
Of. S-129/21, enviado ao Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, solicitando adequação do sistema PJe da Justiça do Trabalho, para permitir a extração 
de relatório enviado para publicação contendo as informações dos advogados (nome completo e 
número de inscrição na OAB), proporcionando efetiva melhora na prestação jurisdicional e 
conformando os tribunais que utilizam o sistema PJe à legislação em vigor.
Of. S-130/21, enviado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, 
informando que a AASP atuará quanto à gestão nacional do PJe, com vistas ao aperfeiçoamento 
linear do sistema e, como consequência, à melhora da prestação jurisdicional, buscando a 
inserção do nome completo e respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados no 
relatório extraído para publicação automática no DEJT. 
Of. S-574/21, Of. S-575/21 e Of. S-576/21, enviados a vários juízes, elencando queixas contra 
suposto procedimento adotado em reclamatórias trabalhistas que tramitam perante algumas 
Varas, por meio do qual o cumprimento de mandado de citação (notificação inicial para audiência) 
estaria sendo realizado mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico de advogado. A 
AASP solicitou esclarecimentos e recomendou a revisão ou não adoção do procedimento.  
Of. S-79/21, enviado ao presidente do TRT da 2ª Região, solicitando alterar a composição do 
CGR para que a AASP nele tenha assento permanente.
Of. S-619/2021, enviado ao presidente do TRT da 2ª Região, solicitando, com base na Resolução 
CSJT nº 87/2011, autorização para reabrir o Espaço da Advocacia Trabalhista – Sala Agenor 
Barreto Parente.
Of. S-819/21, enviado à presidente do Tribunal Superior do Trabalho e conselheira presidente do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, solicitando ao Comitê Gestor Nacional do Processo 
Judicial Eletrônico a criação de uma ferramenta no sistema PJe específica, que proporcione a 
publicidade dos atos processuais durante a tramitação dos feitos em meio eletrônico pelos TRTs. 
Audiência com o ministro corregedor da Justiça do Trabalho, Aloysio Corrêa da Veiga. 
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APOIO A ASSOCIADAS 
E ASSOCIADOS

A pandemia trouxe a necessidade de atendimentos remotos, e a Associação ofereceu 
apoio virtual para garantir o pleno uso de seus produtos e serviços, além de estabelecer 
parceria com uma empresa que presta assistência em pequenos consertos e 
manutenções residenciais. Com segurança, a maioria dos colaboradores trabalhou em 
regime de teletrabalho, contando com estrutura fornecida pela AASP.

Em nenhum momento, os associados ficaram desassistidos.
Foram 118.817 ligações atendidas no ano, 12.327 acessos por WhatsApp e mais 
39.548 por chat. O contrato com a empresa Ikê Assistência incluiu serviços de help 
desk, encanamento e chaveiro, utilizados 7.248 vezes.



Mário Luiz Oliveira da Costa assume a Presidência da maior associação de advogados da 
América Latina. Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, o conselheiro da 
Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) foi eleito por seus pares do Conselho 
Diretor em 15 de dezembro de 2021. 

“É uma honra e uma grande responsabilidade presidir a AASP. Trabalharemos, dando 
continuidade à excelente gestão da presidente Viviane Girardi, para intensificar o diálogo da 
Associação com os órgãos do Poder Judiciário e com as demais entidades 
representativas da advocacia, visando à facilitação da atuação das advogadas e 
advogados no desempenho da profissão e ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Isso 
e muito mais só será possível em razão do intenso trabalho do dedicado e competente 
corpo de funcionários da AASP, assim como do apoio do Conselho Diretor e dos demais 
diretores eleitos para o próximo ano: Eduardo Foz Mange, André Almeida Garcia, Paula Lima 
Hyppolito dos Santos Oliveira, Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski, Antonio Carlos de Almeida 
Amendola, Flávia Hellmeister Clito Fornaciari Dórea e Renata Castello Branco Mariz de Oliveira”, 
diz o presidente, que reforça também o compromisso da AASP em oferecer ferramentas para 
o constante aprimoramento profissional e atuação dos associados por meio de cursos e 
produtos inovadores.

Além dos produtos e serviços que visam facilitar o exercício da advocacia, a instituição 
prepara novidades para seguir como o principal parceiro da advocacia durante toda a 
jornada profissional, desde a preparação para atuação até o pós-carreira. “Um dos 
exemplos é o trabalho intenso para, ainda no primeiro semestre, abrigarmos startups 
na incubadora recém-inaugurada. O intuito é promover inovação no mercado jurídico, 
simplificar a rotina e aumentar a velocidade na execução de processos do dia a dia”, 
adianta o tributarista.

Podemos citar também a Unidade Móvel, que em 2021 percorreu o interior de São Paulo 
oferecendo a associados a digitalização gratuita de seus processos, e ganhará reforços 
em 2022. “Como proposto pela atual gestão e já aprovado pelo Conselho Diretor da 
AASP, dois veículos foram adquiridos e estão sendo adaptados para levar nossos 
serviços a outras cidades e outros Estados”, conta o presidente. 

MÁRIO LUIZ 
OLIVEIRA DA 
COSTA É O NOVO 
PRESIDENTE 
DA AASP

Mário Luiz 
Oliveira da Costa 

Advogado tributarista 
foi eleito pelo Conselho 

Diretor para dirigir a 
entidade em 2022.



RENOVAÇÃO É TRADIÇÃO 

TRABALHO HÍBRIDO
Associadas e associados continuarão recebendo atendimento de excelência na AASP, que 
aproveitou o período de restrições da pandemia para aperfeiçoar suas instalações, e renovar 
mobiliários e equipamentos. Observando-se os protocolos sanitários, os processos de 
limpeza e desinfecção foram intensificados, e a nova rotina inclui dispensadores de álcool em 
gel em todos os ambientes, além de distanciamento e barreiras para evitar aglomeração.

“Sabemos que a pandemia não acabou e que seus efeitos devem perdurar por um longo 
tempo. Por isso, adaptamos os processos e serviços para proporcionar o suporte de que 
a advocacia precisa. Desde a pesquisa de jurisprudência até reuniões de mediação, 
passando por certificação digital e gerenciamento de escritório, tudo pode ser feito por 
intermédio da AASP, com segurança e eficiência, de forma presencial ou on-line”, resume 
Mário Costa.

Em dezembro de 2021, os associados renovaram a terça parte do Conselho Diretor da 
Associação, elegendo Ana Cândida Menezes Marcato, André Almeida Garcia, Antonio Carlos 
de Oliveira Freitas, Cristiano Scorvo Conceição, Eduardo Foz Mange, Luciana Pereira de Souza 
e Rodrigo Cesar Nabuco de Araujo para o triênio 2022-2024. 

Os sete advogados eleitos juntam-se a Antonio Carlos de Almeida Amendola, Clarisse 
Frechiani Lara Leite, Elaine Cristina Beltran Camargo, Flávia Hellmeister Clito Fornaciari Dórea, 
Heitor Cornacchioni, Juliana Vieira dos Santos, Leonardo Guerzoni Furtado de Oliveira, Paula 
Lima Hyppolito dos Santos Oliveira, Renata Castello Branco Mariz de Oliveira, Ricardo Pereira 
de Freitas Guimarães, Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, Ruy Pereira Camilo Junior e Silvia 
Rodrigues Pereira Pachikoski, na composição do Conselho Diretor para o ano de 2022.

Disposta pelo Estatuto, a eleição anual de um terço dos conselheiros garante renovação 
constante na Diretoria sem interrupção no andamento do trabalho. “A permanência dos 
conselheiros é de, no máximo, nove anos. Isso garante que a governança da AASP dê 
continuidade às ações e tenha sempre o olhar inovador da renovação dos membros. 
Assim, nosso trabalho se torna de fato sustentável e perene em prol da advocacia”, 
conclui o novo presidente. 



RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES


