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MANDADO DE SEG. COLETIVO 14ª CÂMARA CÍVEL
Nº 1.0000.17.071311-9/000 FRANCISCO SÁ
IMPETRANTE(S) ORDEM DOS ADVOGADOS DE 

MINAS GERAIS 
IMPETRANTE(S) PROCURADORIA DE DEFESA DAS 

PRERROGATIVAS E VALORIZAÇÃO 
DA ADVOCACIA REPRESENTADO(A)

(S) POR CLÁUDIO CARDOSO DA 
SILVA LEMOS 

IMPETRANTE(S) COMISSÃO DE DEFESA E 
ASSISTÊNCIA DE PRERROGATIVAS 
REPRESENTADO(A)(S) POR BRUNO 

DIAS CANDIDO 
AUTORI. COATORA JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

FRANCISCO SA 

DECISÃO DO RELATOR

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela 

Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  através  da  sua  Comissão  de 

Defesa e Assistência de Prerrogativas e da Procuradoria de Defesa 

das prerrogativas e Valorização da Advocacia,  contra ato  do MM 

Juiz de  Direito  da  Vara  Única da Comarca de Francisco Sá,  Dr. 

Frederico  Bondon  de  Castro,  alegando,  em  síntese,  que  a 

Autoridade indicada vem determinando a expedição de alvarás para 

levantamento de valores apenas em nome do titular do direito, em 

detrimento do advogado respectivo.

Afirma  que,  diante  das  determinações  de  expedição  dos 

alvarás sempre em nome da parte, os advogados da Comarca de 

Francisco  Sá  requereram  a  intervenção  da  220ª  Subseçâo  da 

OABMG que, por sua vez, remeteu ofício ao MM Juiz manifestando 

o  seu  posicionamento  contrário  ao  ato,  requerendo  a 

reconsideração por parte do Magistrado, recebendo, como resposta, 

a  orientação  para  que  o  Presidente  da  Subseção  requeresse  “a 

providencia judicial nos autos a que se referem”.

Fl. 1/4



 

  

Nº 1.0000.17.071311-9/000
À vista desses fatos, com fundamento no Código de Processo 

Civil e no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a impetrante 

postula o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, com o 

fim de determinar a suspensão do ato indicado como ilegal.

Tratando-se de mandado de segurança, ao receber a inicial, 

o Juiz determinará a suspensão do ato tido por ilegal, se constatar a 

relevância dos fundamentos apresentados, ou no caso do referido 

ato resultar em prejuízo da eficácia da segurança, caso esta seja 

deferida, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 7o  Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
(...)
III  -  que  se  suspenda  o  ato  que  deu  motivo  ao 
pedido, quando houver fundamento relevante e do 
ato  impugnado  puder  resultar  a  ineficácia  da 
medida,  caso  seja  finalmente  deferida,  sendo 
facultado  exigir  do  impetrante  caução,  fiança  ou 
depósito,  com  o  objetivo  de  assegurar  o 
ressarcimento à pessoa jurídica. 

   

In  casu,  vislumbro  a  relevância  das  alegações  da  parte 

impetrante, haja vista a prova documental trazida aos autos, às f.  

35-42-TJ, confirmando que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da 

Comarca  de  Francisco  Sá  vem  determinando  a  expedição  de 

alvarás para levantamento de valores unicamente em nome da parte 

titular do direito, infringindo o art. 105 e seu § 4º, do CPC/2015 e o 

art.  5º,  §  2º,  da  Lei  n.  8.906/1994,  que,  respectivamente, 

estabelecem:

Art. 105.  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,  exceto  receber  citação,  confessar, 
reconhecer  a  procedência  do  pedido,  transigir, 
desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a 
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ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e 
assinar declaração de hipossuficiência econômica, 
que devem constar de cláusula específica.
(...)
§  4o Salvo  disposição  expressa  em  sentido 
contrário  constante  do  próprio  instrumento,  a 
procuração outorgada na fase de conhecimento é 
eficaz para todas as fases do processo,  inclusive 
para o cumprimento de sentença.

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, 
fazendo prova do mandato.
(...)
§ 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.

Assim, os alvarás para levantamento de valores depositados 

à  disposição  do  juízo  é  direito  do  advogado,  nos  termos  das 

disposições acima transcritas.

Diante destes fatos, hei por bem determinar ao MM Juiz da 

Vara  Única  da  Comarca  de  Francisco  Sá  a  suspensão  das 

determinações  de  expedição  de  alvarás  para  levantamento  de 

valores tão somente  em nome das partes titulares do direito  nas 

hipóteses em que o advogado tenha,  nos autos,  procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação.

Determino seja notificada a ilustre autoridade apontada como 

coatora,  devendo a mesma prestar  informações no prazo de dez 

dias.

Após, intime-se a douta Procuradora Geral de Justiça para se 

manifestar, na forma da Lei.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2017.
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DES. VALDEZ LEITE MACHADO

Relator
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