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Sao Paulo, 14 de outubro de 2013 

Excelentissimo Senhor, 

A Associacao dos Advogados de Sao Paulo, entidade que congrega mais de 

92.000 associados, tem recebido reiteradas reclamacoes de advogados, concementes ao 

procedimento de controle de entrada de advogados atualmente adotado nas dependencias do 

Palacio da -Justica. 

De fato, como foi possivel constatar, 0 referido procedimento de identificaeao 

tem causado filas e atrasos no ingresso nas dependencias desse E. Tribunal de -Justica, 

especialmente para os advogados que, na parte da manha, necessitam pedir preferencia, com a 

antecedencia exigida, nas sessOes de julgamento. 

Diante do exposto, e tendo como finalidade cumprir sua funcao 

institucional, 0 Conselho Diretor da Associacao dos Advogados de Sao Paulo deliberou solicitar a 

Yossa Excelencia seja revogada a ordem de identificacao por escrito dos advogados, bastando a 

apresentacao da carteira expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como sejam os 

mesmos dispensados de informar ao serventuario 0 local especifico ao qual pretendem se dirigir, 

procedimento este que vinha sendo adotado pelo Tribunal de .Justica do Estado de Sao Paulo sem 

ocasionar qualquer problema. 

Yale lembrar, por fun, que constitui direito do advogado, estabelecido pelo 

artigo 7°, inciso VI, da Lei n° 8.906/94, ingressar livremente nas salas de sessoes dos tribunais, 

nas salas e dependencias de audiencias, secretarias, cart6rios, oficios de justica, assim como em 

qualquer edificio ou recinto em que funcione reparticao judicial ou outro service publico onde 0 

advogado deva praticar ato ou colher prova ou informacao util ao exercicio da atividade 

profissional. 

Agradecendo a atencao que a este for dispensada, valemo-nos do ensejo para 

apresentar nossos protestos de elevada estima e consideracao, 

Associacao dos Advogados de Sao Paulo 
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