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OFÍCIO-CIRCULAR

Ofício-Circular nº  039 /2009           Goiânia,  29 de  junho de 2009.

Processo nº 2738341/2008

Assunto: Recepção de Advogados por Magistrados

 

Senhores Juízes Diretores de Foros, 

Cumpre-me  alertar  a  Vossas  Excelências  sobre  a 

obrigatoriedade  em  receber  os  advogados  à  guisa  de  dever  funcional  previsto  na 

LOMAN,  informando  que  o  assunto  foi  objeto  de  instauração  do  Pedido  de 

Providências nº 1465, pela Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Nacional de 

Justiça, cuja decisão foi proferida pelo Conselheiro Marcus Faver, verbis:

O magistrado é sempre obrigado a receber advogados em seu gabinete de 
trabalho,  a  qualquer  momento  durante  o  expediente  forense, 
independentemente da urgência do assunto, e independentemente de estar 
em  meio  à  elaboração  de  qualquer  despacho,  decisão  ou  sentença,  ou 
mesmo em meio a uma reunião de trabalho. Essa obrigação se constitui em 
um dever funcional previsto na LOMAN e a sua não observância poderá 
implicar  em  responsabilização  administrativa.  [...]  NÃO  PODE,  o 
magistrado reservar período durante o expediente forense para dedicar-se 
com exclusividade, em seu gabinete de trabalho, à prolação de despachos, 
decisões e sentenças, omitindo-se de receber profissional advogado quando 
procurado  para  tratar  de  assunto  relacionado  a  interesse  de  cliente.  A 
condicionante de só atender ao advogado quando se tratar de medida que 
reclame  providência  urgente  apenas  pode  ser  invocada  pelo  juiz  em 
situações excepcionais, fora do horário normal de funcionamento do foro.

Com efeito,  o  advogado  é  indispensável  à  administração  da 

justiça e, por tal, tem a inegável prerrogativa de ser recebido pelo juiz mormente quando 

se  trata  de  providência  que  reclame  e  possibilite  solução  de  urgência.  Pondera-se, 
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entretanto, que o atendimento aos procuradores deve ser realizado com razoabilidade até 

mesmo por força desse princípio e da eficiência, norteadores do serviço público.

Atenciosamente,

Desembargador Felipe Batista Cordeiro

           Corregedor-Geral da Justiça 
SEC/MF


