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OFÍCIO OABJF Nº 008/2020 

 

 

Ilmo. Senhor  

Prefeito Municipal de Juiz de Fora 

Antônio Almas 

 

 

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

Fora, através de seu Presidente, Dr. João Fernando Lourenço, bem como do 

Procurador Regional de Prerrogativas, Dr. Giovani Marques Kaheler, vêm, 

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 comerciais e do Poder 

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 o pronunciamento de Vossa Senhoria em reunião 

realizada na data de ontem no sentido de que a manutenção das restrições ao 
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funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços na Cidade se 

estenderá ao menos até o dia 30 de abril.  

 

Considerando que a suspensão das atividades irá ocasionar um 

momento de grande instabilidade financeira, já que quase totalidade dos 

profissionais autônomos irá ver o faturamento se igualar à zero nesse período. 

 

Considerando a parceria que norteia as relações institucionais 

existentes entre a Ordem dos Advogados de Minas Gerais e a Prefeitura. 

 

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

requer que se digne implementar em caráter de urgência, a suspensão da cobrança 

do ISSQN de profissionais autônomos e sociedades profissionais pelo prazo de 

90 dias, com o fim de minimizar os transtornos causados pela suspensão das 

atividades; 

 

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. 

Ademais, a título de exemplo, podemos citar a medida adotada pelo 

Governo Federal de zerar a cobrança de IOF pelo prazo de 90 dias, visando conter 

os prejuízos econômicos da pandemia de coronavírus no 
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país. (https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/01/internas_ec

onomia,841774/governo-zera-cobranca-de-iof-por-90-dias-anuncia-receita.shtml) 

 

Assim, certo de podermos contar com o apoio da Prefeitura em um 

momento de tantas incertezas, renovamos os protestos de estima e consideração. 

 

Juiz de Fora, 02 de abril de 2020. 

 

 

 

JOÃO FERNANDO LOURENÇO 

PRESIDENTE   

ORDEM DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS – SUBSEÇÃO JUIZ DE FORA 
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