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Barbacena, 26 de fevereiro de 2019.

OFICIO N°

ASSUNTO: Solicitação Urgente

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre Verneque Soares 

Digno juiz Diretor do Foro da Comarca de Barbacena

Senhor Juiz Diretor,

Considerando que chegou ao conhecimento da Diretoria da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Subseção Minas Gerais de que o acesso de advogado(a)s às 

dependências do Fórum Mendes Pimentel passou a proceder a submissão à detectores de 

metais e verificação em bolsas, pastas e correlatos, nos termos do art. 2° §3° da Portaria n° 

788/PR/2018 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Considerando a histórica parceria que norteiam as relações institucionais 

existentes entre a Ordem dos Advogados de Minas Gerais - Subseção de Barbacena e esta 

Egrégia Casa da Justiça.

Considerando que o "advogado é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 

limites da lei", conforme preceitua o art. 133 da Constituição Federal do Brasil.

O

Considerando que o art. 3o da Lei 12.694/12 prevê que a "instalação de 

aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter todos que queiram ter acesso 

aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou às respectivas salas de audiência, 

ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes de 

missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios. "

Rua Albita, 260 - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 
Telefone:(31)0800-2831651 (31)2102-5800

prerrogativas@oabmg.org.br - WWW.Qabmg.Org.br

mailto:prerrogativas@oabmg.org.br
http://WWW.Qabmg.Org.br


Procuradoria de 
Defesa das Prerrogativas e 
Valorização da Advocacia

■ Comissão de 
Defesa, Assistência 
e Prerrogativas

MINAS GERAISMINAS GERAIS

2

Considerando que o art. 9° da Resolução 176/2013 do Conselho Nacional 

de Justiça estabelece que a "instalação de aparelho detector de metais, aos quais devem se 

submeter todos que acessarem as dependências, exceto os previstos no inciso III do art. 3° 

da Lei 12.694/12 e os magistrados e servidores que tenham lotação ou sede de seus 

cargos e funções nas dependências do fórum ou tribunal onde está instalado o detector 

de metais".

Considerando que o art. 7°-A da Lei 8.906/94 prevê ser prerrogativas das 

advogadas gestantes a "entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e 

aparelhos de raios X"

Considerando inexistir "hierarquia nem subordinação entre advogados, 

magistrados e membros do Ministério Público", nos termos do art. 6° da Lei 8.906/94 

(EOAB).

Considerando que desde 22/05/1892, ou seja, há quase 127 anos de 

existência da Comarca de Barbacena, jamais existiu qualquer problema de segurança 

envolvendo algum (a) a d vogado (a).

Considerando que em todo o Estado do Rio de Janeiro o acesso de 

advogados aos fóruns ocorre de forma livre - sem revista de bolsa, pasta e correlatos - 

desde que o advogado apresente sua identificação funcional, sem que haja qualquer relato 

de problemas de segurança envolvendo causídicos.

Considerando que, até recentemente, todos os advogados que se 

identificassem na entrada do fórum não estavam sujeitos às medidas de segurança a serem 

implantadas, não tendo sido detectado nenhum tipo de quebra de segurança.

Considerando também que as comarcas de Juiz de Fora, Manhuaçu, Além 

Paraíba, Ubá e Muriaé, quando da implantação dos aparelhos de segurança, em reunião 

com as Subseções locais da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou definido que o acesso 

de advogados aos fóruns se daria sem revista de bolsa, pasta e correlatos - desde que o
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advogado apresente sua identificação funcional, o que ocorre até a data de hoje, sem que 

tenha havido qualquer incidente.

A Diretoria da Ordem dos Advogados de Minas Gerais - Subseção 

Barbacena, juntamente com a Procuradoria Regional de Prerrogativas da OAB/MG, 

requer à Diretoria do Fórum Mendes Pimentel que conceda ao(à)s advogado(a)s a mesma 

prerrogativa concedida a magistrados e servidores, prevista no o art. 9° da Resolução 

176/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Certos de podermos contar com a habitual cordialidade que sempre 

nutriram estas instituições, renovamos os protestos de estima e consideração.

d Afondo iveira Júnior

Presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais - Subseção Barbacena

Bruno Dias Cândido
Procurador Geral de Prerrogativas da Ordem dos Advogados de Minas Gerais

giovanimarquesYaheler
PROCURADOR REGIONAL DE PRERROGATIVAS DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DE MINAS GERAIS
OAB/MG 97.873
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