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Notícias da AASP

Intimações AASP, tradicional serviço da  
Associação, inclui publicações do TRE

A tradição começou há quase 70 anos 
e nunca foi interrompida. A origem do 
serviço de intimações oferecido pela 
AASP confunde-se com a fundação da 
Associação. Foi ainda na década de 1940 
que a preocupação de manter os advoga-
dos informados sobre as intimações judi-
ciais publicadas no Diário Oficial fez com 
que regularmente a AASP realizasse pes-
quisas, a fim de cumprir a finalidade 
de sua existência, cujo objetivo, 
apresentado na carta de intenções 
ao ser criada, era “a obtenção diária 
de informações forenses, quer de 
Primeira como de Superior Instân-
cia, transmitindo-as aos associados 
que nelas forem interessados”.  

A partir de então, todas as infor-
mações publicadas no Diário Oficial 
passaram a ser enviadas aos advoga-
dos, contendo todos os despachos 
e sentenças, de 1ª e 2ª Instâncias. 
Relatos de antigos associados dão 
conta de que a publicação da AASP 
chegava antes mesmo do jornal ofi-
cial em seus escritórios, no período 
da manhã. 

Com o aumento do número de asso-
ciados, o serviço de intimações precisou 
de uma reestruturação. Enquanto que 
em 1960 havia 1.933 associados, que rece-
biam uma média mensal de 34.032 recor-
tes, em 1966 o número passou para 3.870 
associados, a quem eram destinadas cer-
ca de 100 mil intimações por mês, em mé-
dia. Na época, o quadro de funcionários 
precisou ser ampliado, com redistribui-
ção de funções, para atender a crescente 
chegada de novos advogados. Em 1967, 
a seção remeteu aos associados mais de 

1,5 milhão de recortes do Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

No início dos anos 1970, quando a 
AASP passou a contar com 5 mil associa-
dos, mais mudanças foram incorporadas 
na atividade. Acabou a separação entre 
o trabalho de marcação que era feito nos 
recortes e a revisão dos nomes, e todos 
passaram a executar o serviço completo. 

Com isso, cada funcionário passou a saber 
de cor os nomes dos associados e suas pe-
culiaridades. Característica que até hoje 
está entre os colaboradores que realizam 
o serviço de entrega personalizado.

Próximo de chegar à década de 1990, 
a AASP já tinha cerca de 30 mil associa-
dos, e este número teve um impulso ain-
da maior quando os recortes passaram a 
abranger as intimações da Justiça Penal e 
do Trabalho, publicadas no Diário Oficial. 
Até então, as informações se limitavam 
à área Cível. Com isso, a cada dia, mais 

advogados passaram a receber as intima-
ções. A partir de 1991, a Diretoria da AASP 
viu a necessidade da informatização dos 
recortes. 

Nos dias de hoje, o mais tradicional 
serviço da AASP ainda conta com a en-
trega pessoal aos milhares de endereços 
cadastrados. Realizado diariamente, com 
mais de 120 colaboradores dentro e fora 

da capital paulista. Aliado à força da 
internet, o serviço de intimações ga-
nha ainda mais agilidade, com a in-
formação sendo enviada por e-mail 
aos associados que assim o prefe-
rem, ou pela consulta direta no site 
da AASP. Devido à qualidade desses 
serviços, desde 1999 a Associação 
possui a certificação ISO 9001.

Toda a triagem é feita pelo nome 
do advogado e as intimações são 
enviadas no mesmo dia em que 
são consultadas. O benefício conta 
ainda com o sistema de banco de 
variantes, que reconhece nomes in-
completos e abreviados.

Recentemente, a AASP passou 
a oferecer mais um importante be-

nefício: o recebimento de intimações 
do Tribunal Regional Eleitoral do Dis-
trito Federal e de mais 12 Estados. E o 
melhor: sem acréscimo à mensalidade. 
O associado que possui causa no TRE da 
Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul ou Santa 
Catarina e do Distrito Federal automa-
ticamente irá receber as publicações 
destas localidades. Em breve, TREs de 
outros Estados serão atendidos.
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AASP participa de audiência pública  
sobre anteprojeto do Código Penal

A AASP, representada pelo seu diretor, 
Leonardo Sica (1º secretário), participou, no  
Palácio da Justiça, da audiência pública que 
discutiu propostas para o capítulo “Dos Cri-
mes Contra a Vida” do anteprojeto do novo 
Código Penal. 

O ministro do STJ e presidente da Co-
missão de Reforma do Código Penal, Gilson 
Dipp, presidiu a audiência pública que teve 
por finalidade ouvir propostas de integran-
tes de organizações e entidades de todos 

os setores e de membros da sociedade civil 
a respeito de possíveis alterações no atual 
Código.

Segundo Leonardo Sica, o debate pú-
blico é essencial para modernizar o Código 
Penal e adequá-lo às demandas da socieda-
de contemporânea, já que está obsoleto 
em diversos pontos, tais como aborto, co-
minação de penas e outros.

Veja nas páginas 7 e 8 desta edição 
propostas de alteração do Código Penal.

Diretores da AASP recebem o presidente do TST

O presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), ministro João 
Oreste Dalazen, visitou, no dia 27/2, a sede 
da AASP, onde foi recebido pelos diretores 
Arystóbulo de Oliveira Freitas (presiden-
te), Sérgio Rosenthal (vice-presidente), 
Fernando Brandão Whitaker (2º secretário) 

e Luís Carlos Moro (assessor da Diretoria). 
O presidente do TST estava acompanhado 
do juiz auxiliar da presidência do TST e do 
CSJT, Alexandre Azevedo, e do dr. Paulo 
Camarão, gerente executivo do PJe-JT.

Durante a reunião, foram tratados diver-
sos assuntos de interesse da advocacia 
trabalhista.
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Na AASP, você tem um espaço só seu!
Mais do que ninguém, você, advogado, 

sabe da importância que é ter um espaço 
reservado para falar com seu cliente, pla-
nejar suas atividades e dar sequência aos 
seus processos. Pois é para isso que a AASP 
oferece a Sala de Apoio ao Advogado, no 4º 
andar da sede. Com um horário diferencia-
do, você tem o dia todo para usufruir deste 
benefício gratuito oferecido aos advogados 
e estagiários associados.

A Sala de Apoio é totalmente equipada 
com computadores, telefone e impressora.

Você também pode usar o telefone gratuita-
mente, para ligações locais, limitadas ao perí-
odo de cinco minutos. Se passar disso, basta 
refazer a ligação. O serviço de fax também 
está disponível ao custo de R$ 0,30 por pági-
na para recepção e R$ 0,50 por página para 
transmissão local ou R$ 1,10 para interurbana. 

No interior da sala, é permitida a per-
manência de até quatro pessoas. O período 
de uso é de meia hora, podendo ser reno-
vado mediante solicitação, desde que não 
haja espera.

Novo horário de atendimento: de 2ª a 6ª-feira, das 8 h às 19 h.
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III Encontro Regional de Direito da AASP 
terá palestra do ministro Gilmar Mendes e 
de diversos profissionais renomados da advocacia

Se você ainda não garantiu o seu lugar, 
aproveite as condições especiais para as-
sociados e faça já sua inscrição. Entre os 
dias 17 e 19 de maio, a AASP promoverá, 
no Bourbon Atibaia Spa Resort, no interior 
paulista, o III Encontro Regional de Direito 
da AASP, que contará com uma série de 
painéis relacionados ao Direito Civil, Pro-
cessual Civil, Tributário, Penal e Trabalhista, 
ministrados por profissionais renomados e 
com ampla experiência no ensino do Direito 
no país.

A abertura do encontro, no dia 17, con-
tará com a aula magna do prof. Walter Viei-
ra Ceneviva e, em seguida, terá o jantar de 
boas-vindas com um show da Traditional 
Jazz Band.

No dia 18, o destaque é a palestra do 
ministro Gilmar Mendes sobre Direito 
Constitucional, às 11h30. Também estão 
programados cinco painéis de debate com 
renomados profissionais. Na área de Direi-
to Civil, o primeiro painel é sobre “Aspec-
tos atuais dos contratos”, ministrado por 
Silvio Venosa e Gustavo Rene Nicolau. Em 
seguida, na área de Processo Civil, o tema 
a ser discutido será “Responsabilidade pa-
trimonial e liquidação de sentença”, por 
Cassio Scarpinella Bueno e Roberto Rosas. 
O terceiro painel, na área de Direito Tribu-
tário, vai falar sobre “Atualidades do Direito 
Tributário”, com palestra de Alcides Jorge 
Costa e Ives Gandra Martins. 

Ainda no período da manhã, mais dois 
importantes painéis vão destacar temas 
relacionados ao Direito Processual Penal e 
Direito do Trabalho. São eles o painel “As-
pectos controvertidos da reforma do CPP”, 
ministrado por Antonio Magalhães Gomes 
Filho e Roberto Delmanto Junior, e “Assé-
dio e dano moral nas relações de trabalho”, 
com a participação de Luiz Carlos Amorim 
Robortella e José Affonso Dallegrave Neto. 

No período da tarde tem muito mais: 
“Direito das Sucessões”, por Zeno Veloso 
e Rolf Madaleno; “A reforma do Código de 
Processo Civil”, por Antonio Carlos Marcato, 
Bruno Dantas e Carlos Alberto Carmona; 
“O jovem advogado e a sociedade de 
advogados”, por Ulisses Cesar Martins de 
Sousa e Carlos Roberto Fornes Mateucci; 
“A efetividade da execução trabalhista”, 
por Maria Inês Corrêa de Cerqueira C. Targa e 
Alberto de Paula Machado; e “Certificação 
digital nos tribunais brasileiros”, mediado 

por José Guilherme Carvalho Zagallo e 
Robson Ferreira. No dia 19, os palestran-
tes Estevão Mallet e José Rogério Cruz e 
Tucci tratarão sobre “Honorários Advoca-
tícios”. A palestra de encerramento será 
ministrada por Oscar Vilhena Vieira. Mais 
informações sobre os palestrantes você 
irá conferir nas próximas edições do Bo-
letim da AASP.

Como você pode observar, o III Encontro 
Regional de Direito AASP reserva temas de 
relevância na advocacia brasileira. Esta é 
uma excelente oportunidade para profis-
sionais e estudantes que querem se aper-
feiçoar e trocar experiências. Para confe-
rir os detalhes deste importante evento, 
acesse www.encontroaasp.org.br. As ins-
crições podem ser feitas pela internet ou 
pessoalmente na sede da AASP até o dia 11 
de maio.  As vagas são limitadas e as inscri-
ções antecipadas terão um desconto espe-
cial. Por isso, garanta já o seu lugar. 
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