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OFÍCIO OABJF Nº 038/2021 

 

 

Exma. 

Juíza Naiara Leão Rodrigues Saldanha 

da Comarca de Mercês e da Comarca do Alto Rio Doce 

 

A Procuradoria Regional de Prerrogativas da OAB/MG, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer que analise os 

termos a seguir expostos, bem como o requerimento ao final: 

 

Considerando que esta Procuradoria recebeu reclamações de 

advogados no sentido de que este juízo exige em todos os processos a 

apresentação de nova procuração específica para levantamento alvarás. 

 

Considerando, sobretudo neste momento, a limitação das 

atividades comerciais e do Poder Judiciário em decorrência da pandemia 

relacionada ao COVID-19, bem como a recomendação dos Órgãos 

Governamentais de que a população mantenha isolamento em suas residências, 

afetando de sobremaneira a atividades de prestação de serviços de nosso país. 

 

Considerando a parceria histórica que norteia as relações 

institucionais existentes entre a Ordem dos Advogados de Minas Gerais e o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
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Considerando que o art. Art. 7º da Lei nº 8.906/94, prevê que “são 

direitos do advogado exercer, com liberdade, a profissão em todo o território 

nacional”. 

 

Considerando que o art. 2º prevê que “o advogado é indispensável 

à administração da justiça. ”, sendo que, “no seu ministério privado, o advogado 

presta serviço público e exerce função social”. 

 

Considerando que o art. 105 do CPC prevê que “a procuração 

geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado 

pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo”, não 

exigindo a lei qualquer formalidade, muito menos firma reconhecida. 

 

Considerando que o art. 653 do Código Civil de 2002, dispõe:  

 

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem 

poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar 

interesses. A procuração é o instrumento do mandato.” 

 

Considerando que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Lei Federal nº 8.906/94 preceitua em ser art. 5º que o “advogado postula, em 

juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. § 1º O advogado, afirmando 

urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 

quinze dias, prorrogável por igual período. § 2º A procuração para o foro em 

geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer 

juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. ” 
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Considerando que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a 

desnecessidade de procuração específica para levantamento de alvará, desde 

que o mandato constante nos autos possua poderes especiais para receber e dar 

quitação, senão vejamos: 

 

“PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCURAÇÃO COM PODERES 

ESPECIAIS – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALVARÁ DE LEVANTAMENTO 

DE DEPÓSITO – POSSIBILIDADE. 

1 – O que a legislação previdenciária (art. 109, da Lei nº 8.213/91) 

abarca é, uma vez impossibilitado o segurado de perceber seu 

benefício, o mesmo pode ser recebido ou pago a outra pessoa, 

desde que investida com poderes para tanto, ou seja, que tenha 

documento próprio e recente provando estar agindo em seu 

interesse. Deflui-se da norma a interpretação lógica de que o 

legislador, ao assim se posicionar, quis resguardar o segurado de 

eventuais percalços, obrigando o mandatário a ter poderes 

especiais para receber o  benefício junto à autarquia, evitando-se 

possíveis fraudes. Limita-se, tal ordenamento, ao âmbito 

administrativo. Contudo, tal instrumento é revestido do caráter da 

extrajudicialidade e nunca pode ser confundido com o 

instrumento de representação judicial. 

2 - Na espécie, conferido mandato ao recorrente com poderes 

expressos e especiais para receber e dar quitação, tem ele o 

direito de proceder ao levantamento dos depósitos judiciais 
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efetuados no processo de execução. Inteligência do art. 38, do 

Código de Processo Civil. 

3 – Precedentes (REsp nº 172.874/SP e RMS nºs 5.588/SP e 

9587/RJ).  

4 - Recurso conhecido e provido para conceder-se a ordem. 

5 – Custas ex lege. Sem honorários advocatícios a teor das 

Súmulas 512/STF e 105/STJ. 

(RMS 14.214/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/08/2002, DJ 28/10/2002, p. 331). 

 

“PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO 'AD JUDICIA'. PODERES 

ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. LEVANTAMENTO 

DE VERBAS DEPOSITADAS PELO INSS. POSSIBILIDADE. 

1. Tendo o advogado poderes especiais para receber e dar 

quitação, legítima a pretensão de se expedir alvará de 

levantamento de depósito judicial em seu nome, sob pena de 

violação da atividade profissional que exerce. 

2. O fato de não ter sido encontrado o segurado para receber a 

quantia depositada, não presume a morte, e conseqüentemente, a 

extinção do mandato; eventual apropriação dolosa da quantia 

levantada pelo advogado não o exime das sanções civis, penais e 

administrativas. 

3. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 178.824/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/10/1999, DJ 25/10/1999, p. 116).” 
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A Procuradoria Regional de Prerrogativas da OAB/MG, requer a 

este juízo que se digne a analisar o conteúdo do presente ofício, bem como se 

abster de exigir novas procurações de advogados com poderes específicos para 

levantamentos de alvarás, quando estas já constarem nos autos. 

 

Assim, certo de podermos contar com este juízo, renovamos os 

protestos de estima e consideração. 

 

 

Juiz de Fora, 19 de julho de 2021. 
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