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Sao Paulo, 6 de novembro de 2013 

Excelentissimo Senhor, 

o Conselho Diretor da AASP - Associacao dos Advogados de sao Paulo -, 

tendo em vista manifestacoes de advogados a respeito das pessimas condicoes dos predios que 

abrigam as Varas de Familia e SucessOes, bem como as Varas de Execucoes Fiscais da Comarca 

de Osasco, com informacoes, inclusive, de que ha riscos estruturais nesses edificios (segundo 0 

site Visao Oeste, 0 elevador de um deles esta desativado, a casa de maquinas esta sendo 

utilizada como arquivo de processos e um engenheiro teria afirmado que a estrutura nao 

suporta 0 peso), vem solicitar sejam adotadas as necessarias e urgentes providencias para 

solucionar esses gravissimos problemas que, se confirmados, colocam em risco a integridade 

fisica de centenas de pessoas que, diariamente, frequentam esses locais (magistrados, 

funcionarios, advogados e partes). 

Este pedido de providencias urgentes e formulado tendo em vista a 

preocupacao do Conselho Diretor da AASP, diante da possibilidade de ocorrencia de tragedias 

nesses pontos de trabalho. 

Agradecendo a atencao que a este for dispensada, informamos a Vossa 

Excelencia que, em razao dos fatos noticiados, estamos enviando oficios ao Excelentissimo 

Corregedor Geral da -Justica, ao Comandante do Corpo de Bombeiros de Osasco, a Defesa Civil, 

a presidencia da Seccional Paulista da OAB e a presidencia da Subseccional da OAB de Osasco. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada 

estima e consideracao, 
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