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JUSTIFICATIVA  
PDL 0069/2013  
  
O presente projeto visa homenagear a Associação dos Advogados de São Paulo - 
AASP, considerando a comemoração de sua fundação e ainda pelos proeminentes 
serviços prestados à sociedade brasileira em geral, ao povo do Estado de São Paulo 
e a todos os paulistanos.  
Para tanto, passaremos a destacar o seu processo de formação, que deu origem a 
esta tão reconhecida entidade, de cunho técnico especifico, porém também muito 
zelosa pela manutenção das Intuições Republicanas.  
A HISTÓRIA DA AASP  
A Associação reúne cerca de 92.000 advogados e estagiários, e se fundou na 
década de 1940 sendo assim, completou 70 (setenta) anos de existência e neste 
contexto é a maior Associação da classe dos advogados da América Latina.  
Os fundamentos que norteiam a existência da AASP são a defesa das prerrogativas 
dos advogados, que resvala, por óbvio na defesa das intuições democráticas.  
Além do que a entidade é reconhecida como excelência na prestação de serviços 
tão caros aos advogados, possibilitando que estes exerçam plenamente suas 
atividades, disponibilizando serviços, como informações processuais, pesquisas, e 
demais ocupações no mais alto padrão de qualidade.  
Cumpre salientar que no ano de 2.002 a Associação dos Advogados de São Paulo 
inaugurou sua sede no Centro da Cidade, Edifício denominado Theotônio Negrão, 
localizado na Rua Alvares Penteado nº 151, endereço tradicional, pois 
anteriormente abrigava a Bolsa de Valores, sede com bastante infraestrutura em 
área de 8.000 metros quadrados, sete andares, cinco confortáveis auditórios, salas 
de apoio, biblioteca, posto da Junta Comercial, e assim se sedimentou como marco 
na revitalização do Centro histórico da Cidade de São Paulo.  
Atualmente a Associação dos Advogados de São Paulo se pretende ser a melhor e 
mais completa instituição prestadora de serviços para os advogados, concretizando, 
desse modo, o ideal de seus fundadores, tendo como missão defender direitos, 
interesses e prerrogativas em todo o território Nacional e oferecer com primor 
serviços que facilitem o exercício da profissão, pessoalmente ou mediante a rede 
mundial de computadores, o que se pode verificar acessando o sítio da internet: 
www.aasp.org.br.  
Sendo assim, diante de sua história e de todas as suas contribuições, não apenas 
ao nosso Município, mas também a todo o nosso País, propomos o presente Projeto 
de Decreto Legislativo que visa conceder a honraria sob a forma de Salva de Prata 
a esta ilustre Associação.  
 


