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Justiça 

Fórum de Brás Cubas poderá ter 
reforma e ampliação das instalações 
Prédio atual poderá receber várias melhorias em sua estrutura. 
Com isso, a construção de um novo imóvel pode ser descartada 

NOEMIA ALVES 
Da reportagem local  

Mauricio Sumiya 

 
Opções: Equipe técnica da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania vistoriou prédio e 
área ontem; relatório deve ficar pronto em 30 dias 

Ao invés de um novo prédio, o Fórum Distrital de Brás Cubas poderá ser submetido a 

uma grande reforma e ampliação das atuais instalações. A possibilidade foi admitida 

ontem pelo chefe de Governo da Prefeitura de Mogi, Luiz Sérgio Marrano, após 

vistoria da equipe técnica da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da 

Cidadania às instalações forenses e à área de 8,5 mil metros quadrados, nos fundos 

do prédio. 

 

Segundo Marrano, o "plano B" da administração municipal, caso o terreno onde foi 

construída a fábrica de pianos Schwartzmann não seja aprovado pelo governo do 

Estado ou "não seja liberado pela Justiça em tempo hábil aos investimentos", é de 

utilizar a área de estacionamento, ao lado do Fórum, de aproximadamente 3,5 mil 

metros quadrados. "Com isso, a distrital poderia atingir entre 7 a 8 mil metros 

quadrados de área construída e oferecer melhor qualidade de atendimento", 

argumentou. Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Justiça e 

Defesa da Cidadania, o relatório da diretora de Engenharia Paula Dias Rubez e do 

arquiteto Rodrigo de Ângelo, sobre a vistoria realizada ontem, deve ficar pronto num 

prazo de 30 dias. "Precisamos ter à disposição todas as opções possíveis para que as 

melhorias no Fórum de Brás Cubas de fato ocorram. Afinal, a área que a Prefeitura 



está apresentando para que a Secretaria de Justiça e Cidadania construa um novo 

Fórum ainda está sob júdice e pode não ser liberada tão logo. Temos de avaliar todas 

as alternativas e garantir os investimentos", justificou Marrano.  

O terreno de 8,5 mil metros quadrados, aos fundos do Fórum de Brás Cubas, foi 

adjudicado pela Prefeitura em meados de 2008, quando Junji Abe (DEM) era prefeito, 

devido a pendências tributárias. Contudo, representantes da família Schwartzmann 

ingressaram com um recurso na Justiça para rever o valor da desapropriação da área. 

Houve uma decisão em primeira instância em favor da Prefeitura, e um novo recurso 

tramita no Tribunal de Justiça. "Lá, são, em média, cinco anos para uma sentença, o 

que deve arrastar esse impasse até 2013", estima Marrano. "E como o acordo entre o 

prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (DEM) e o secretário de Justiça Ricardo Dias Leme é 

para elaboração de um projeto até o final deste ano, para ser incluído no orçamento de 

2011, precisamos de alternativas para melhorias imediatas neste Fórum", completou.  

Caso o "plano B" se concretize, Marrano explica que caberia ao Estado a elaboração 

do projeto de reforma e ampliação do Fórum de Brás Cubas, assim como o custo da 

obra, com uma contrapartida da Prefeitura.  

Os secretários municipais Walter Zago, de Obras, e João Francisco Chavedar, de 

Planejamento, também acompanharam os técnicos durante a vistoria aos imóveis, que 

demorou pouco mais de uma hora. A Imprensa foi impedida de acompanhar a vistoria 

dentro do Fórum Distrital. Os técnicos da Secretaria do Estado também não deram 

entrevista. 

 


