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OFÍCIO OABJFNo. 480/2020 

 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Caixa Econômica Federal 

Pedro Duarte Guimarães 

falecomopresidente@caixa.gov.br 

 

 

A Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção de Juiz de Fora, 

através de seu Presidente, Dr. João Fernando Lourenço, vem,respeitosamente,à presença de 

Vossa Excelência,  requerer, que, em caráter de URGÊNCIA, analise os termos a seguir 

expostos, bem como o requerimento ao final: 

 

Considerando a suspensão das atividades do Judiciário em decorrência da 

pandemia relacionada ao COVID-19. 

 

Considerando a recomendação dos Órgãos Governamentais de que a 

população mantenha isolamentos em suas residências, afetando sobremaneira a atividades 

de prestação de serviços de nosso país. 

 

Considerando a parceria que norteia as relações institucionais existentes 

entre a Ordem dos Advogados de Minas Gerais e a Caixa Econômica Federal. 
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Considerando que o art. 22 da Lei Federal 8.906 (Estatuto da Advocacia) 

preconiza que os honorários são a contraprestação pelo serviço profissional prestado por 

aqueles devidamente habilitados para tanto. 

 

Considerando que os alvarás são em essência verba alimentar de 

advogados, peritos judiciais, bem como das partes que estiverem recebendo verbas 

alimentares, tais como alimentados, pensionistas, etc., direito que possui proteção 

Constitucional abarcada pelo princípio da Dignidade Humana (art. 1, inciso III da CF). 

 

Considerando que grande parte dos advogados possuem como única fonte 

de renda os valores recebidos através de alvarás judiciais, fonte de renda esta, necessária 

para à manutenção de sua subsistência. 

 

Considerando que não se pode olvidar que os honorários advocatícios 

revestem-se de natureza alimentar, sendo-lhes estendidas as mesmas prioridades daqueles 

créditos elencados no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição da República, a exemplo 

da prioridade no recebimento em casos de falência e/ou recuperação judicial. 

 

Considerando que a Súmula Vinculante 47 do Superior Tribunal Federal, 

bem como o art. 85 do CPC, colocaram uma “pá de cal” sobre o assunto, estabelecendo,de 

forma clarividente, que os honorários advocatícios (personificados pelo alvará) possuem 

natureza alimentar: 

 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 
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requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos 

dessa natureza”. 

 

Considerando a necessidade de dar efetividade ao cumprimento dos 

alvarás judiciais expedidos neste momento de confinamento social. 

 

Considerando que atualmente está disponível uma vasta gama de meios 

tecnológicos que podem auxiliar no cumprimento dos alvarás judiciais, tais como: 

Whatsapp, aplicativo da CEF, e-mail, etc. 

 

A Ordem dos Advogados de Minas Gerais –Subseções Juiz de Fora, requer 

àesta Ilustre Presidência, que se digne implementar em caráter de urgência: 

 

1 –Criar multicanais de atendimento à advogados, para recebimento de 

alvarás por meio digital, discriminando a documentação necessária para seu 

processamento. Sendo que, no caso dos alvarás físicos, os advogados possam encaminhá-

los digitalizados, evitando-se a necessidade de comparecimento às agências bancárias para 

entrega. 

 

2 –Que o numerário possa ser transferido para qualquer conta corrente ou 

poupança, em qualquer instituição bancária a ser indicada pelo advogado e sob a 

responsabilidade deste; 

 

3 –A comunicação imediata da Ordem dos Advogados do Brasil e da 

Subseção de Juiz de Fora de todos os canais disponíveis para atendimento, bem como dos 

procedimentos e documentos necessários, para a devida divulgação. 
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Insta esclarecer que estamos passando por um momento de exceção, sem 

precedentes na história de nossa humanidade, sendo necessário que todos possamos 

trabalhar juntos de forma a minimizar ou até mesmo anular os efeitos maléficos do 

necessário isolamento à que estamos sendo impostos. 

 

Assim, temos certeza que a Caixa Econômica Federalpropiciará meios 

digitais para o cumprimento dos alvarás judiciais, no que renovamos os protestos de estima 

e consideração. 

 

Juiz de Fora, 23 de março de 2020. 

 

 

JOÃO FERNANDO LOURENÇO 

PRESIDENTE   

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS – SUBSEÇÃO JUIZ DE FORA 
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