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Exmo. Senhor Dr. Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro 

Desembargador Bernardo Garcez, 

Sirvo-me do presente para, inicialmente, cumprimentá-

lo, agradecendo desde já a atenção dispensada a esta Comissão 

e visando exercer a finalidade institucional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei 

8.096/94, requerer o que segue. 

Durante o Recesso Forense 2019/2020, compreendido 

entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 06 de janeiro de 2020, a 

Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ foi acionada pelos 

advogados que estavam na Comarca da Capital com questões 

urgentes. 

A assistência prestada aos causídicos se deu nos dias 

23/12/2019 e 30/12/2019, quando por volta das 14 horas, em 

contato com o plantão da Comissão, noticiaram diversas violações 
de suas prerrogativas por parte dos serventuários e magistrados 

durante esses expedientes, ocasionando muitas dificuldades para 
que os causídicos pudessem exercer adequadamente a profissão. 
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Foi designado um delegado de prerrogativas para 

comparecer até o Plantão Judiciário do Fórum Central a fim de 

constatar o que realmente estava acontecendo naquele local. 

Lá chegando, pôde constatar a ocorrência das 

seguintes violações: a demora em torno de 5 horas para autuação 

de processo; o empecilho dos advogados terem acesso às 

dependências do Fórum e, consequentemente, não poderem 

despachar com magistrados (Juízes e Desembargadores); por fim, 

a dificuldade de encontrar processos e decisões quando havia 

troca da equipe de plantão. 

Restou consignado, ainda, que vários erros materiais 

estavam ocorrendo por causa da falta de experiência de alguns 

serventuários que ali estavam. 

Com relação aos erros materiais, cabe destacar quanto 

aos alvarás de soltura com numeração equivocada, nome do 

preso escrito erroneamente, ausência do nome dos seus 

genitores, acarretando, tanto aos advogados quanto à seus 

clientes severos prejuízos, pois, os alvarás de soltura de nada 
serviram. 

Diante das circunstancias apontadas, não é demais 
ressaltar que o Estatuto da Advocacia, Lei Federal n° 8.906/94, 
dispõe sobre os direitos do advogado de ter o tratamento e as 
condições necessárias no exercício da profissão, vejamos: 
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Art. 6° Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, 

magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos 

tratar-se com consideração e respeito recíprocos. 

Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os 

serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no 

exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade 

da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. 

Art. 7° São direitos do advogado: 

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território 

nacional; 

(—) 

VI - ingressar livremente: 

(—) 

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição 

judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar 

ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade 

profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, 

desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado; 

(—) 

VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e 

gabinetes de trabalho, independentemente de horário 

previamente marcado ou outra condição, observando-se a 

ordem de chegada; 

Portanto, com o intuito de evitar que tais problemas, 
ocorridos no Plantão do Recesso Forense 2019/2020, se repitam 
no Plantão Judiciário do Carnaval de 2020, solicito que i) as 
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serventias plantonistas escalem uma quantidade maior de 

funcionários para o atendimento; ii) que todos os magistrados e 

servidores presentes possam receber os advogados; i ii) que os 

advogados não sejam proibidos de ter acesso às dependências 

do Fórum Central ; que sejam escalados serventuários experientes 

para o Plantão, ou que seja dado o treinamento adequado para 

melhor atendimento ao público, vez que a natureza dos casos ali 

apreciados revelam extrema relevância e urgência. 

Por fim, renovo a Vossa Excelência expressões de 

apreço e consideração. 

MARCELLO OLIVEIRA 
Presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ 

OAB/RJ 99.720 
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