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Observações/Nota: Do: Presidente do TDP
Ao: Pleno do TDP

O Presidente da Subseccção da OAB de Sobral informou que o Banco do Brasil naquela Cidade não
vem admitindo procuração ad judicia para que o advogado proceda ao levantamento dos valores
decorrentes de Precatórios e Requisitórios.

A decisão do Gerente do Banco do Brasil viola a Lei nº 8.906/94.

Em decorrência da informação sobmeti esta proposição, em caráter de urgência, ao Pleno do
TDP/OAB/CE

Cleto Gomes
Presidente
 



DISTRIBUIÇÃO 

Distribuo o presente processo ao ilustre colega, o qual deverá apresentar RELATÓRIO,
VOTO e ACÓRDÃO na primeira Sessão desempedida do TDP/OAB/CE. 

Com os nossos cumprimentos de estilo.

Cleto Gomes

Presidente do TDP/OAB/CE



 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL CEARÁ 

TRIBUNAL DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS E VALORIZAÇÃO DA 

ADVOCACIA 

 

 

 

PROCESSO – 105282018-0 

REQUERENTE – Presidente da Subseção da OAB de Sobral/CE 

REQUERIDO   –   BANCO DO BRASIL 

 

 

 

Trata-se de Pedido de Providências instaurado de Ofício pelo Presidente 

do TDP/OAB/CE, após a comunicação do Presidente da Subseção da OAB de Sobral 

de que o Banco do Brasil naquela cidade não vem admitindo procuração “ad judicia” 

para que o advogado possa receber valores decorentes de precatórios e requisitórios. 

 

De forma objetiva e sem entrar no conceito e na distinção entre as 

espécies de procuração existentes, o fato é que o Banco do Brasil, por ser uma 

Entidade de Economia Mista, integrante, portanto, da Administração Federal Indireta, 

tem o dever institucional de adotar condutas de forma unificada em todo o Brasil, 

independentemente da vontade particular do gestor regional e/ou local. Digo isso 

porque, recentemente, no Estado da Paraíba, após excelente trabalho da Seccional da 

OAB naquela Unidade federativa, o Banco do Brasil firmou posição favorável ao pelito 

da advocacia, conforme se visualiza na noticia de 19.12.2017 extraída da pagina da 

OAB/PB; observe-se: 

 

“Após pleito da OAB-PB, Banco do Brasil unifica levantamento de alvarás em toda a 

Paraíba” 

 

Após pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba 

(OAB-PB), através da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos 

Advogados, o Banco do Brasil unificou o levantamento de alvarás 



judiciais em todo o Estado, mediante procuração.  

De acordo com correspondência, enviada à OAB-PB, pela gerência de 

Relacionamento da agência Setor Público do BB, poderá acontecer por 

meio de procuração pública ou particular, ambas com validade de dois 

anos e com poderes específicos para levantamento do alvará judicial, 

informando o número do processo.  

Por meio da procuração constante no processo para os advogados a 

procuração Ad Judicia pode ser aceita para levantamento de depósito 

judicial, precatório e RPV, com poderes de “receber e dar quitação”, onde 

o cartório fornece uma cópia e certifica a mesma com a expressão: 

“Certifico que a presente procuração faz parte dos autos do processo nr.... 

e que o(a) Sr.(a)... OAB nr... é advogado(a) habilitado(a) no referido 

processo.” 

“Em todos os casos o procurador/advogado deve juntar cópia do 

documento de identificação que o qualificar”, diz a correspondência”. 

  Desse modo e acreditando tratar-se de conduta isolada do gestor da 

Agência, entendo pela remessa de expediente/ofício à Superintendência do Banco do 

Brasil neste Estado, devendo a OAB/CE solicitar a adoção unificada da conduta 

abraçada pela Superintendência do Banco no Estado da Paraíba.  

 

  Entendo, também, na sequência, ser razoável, uma visita institucional 

da OAB à Superintendência do Banco do Brasil, após o protocolo do ofício aqui 

mencionado. 

 

  É com voto. 

  Fortaleza, 03 de agosto de 2018.  

 

Eduilton Fco. de Vasconcelos Barros 

Relator/Membro TDP 
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Pedido de Providência nº 105282018-0. EMENTA – Instauração de ofício a pedido da 

Subseção da OAB em Sobral/CE, onde afirma que o Banco do Brasil naquela cidade não vem 

admitindo procuração “ad judicia” para que o advogado possa receber valores decorentes de 

precatórios e requisitórios. Sem entrar no conceito e na distinção entre as espécies de procuração 

existentes, o fato é que o Banco do Brasil, por ser uma Entidade de Economia Mista, integrante, 

portanto, da Administração Federal Indireta, tem o dever institucional de adotar condutas de forma 

unificada em todo o Brasil, independentemente da vontade particular do gestor regional e/ou local. 

Digo isso porque, recentemente, no Estado da Paraíba, após excelente trabalho da Seccional da OAB 

naquela Unidade federativa, o Banco do Brasil firmou posição favorável ao pleito da advocacia. 

Decide o TDP pela remessa de expediente/ofício à Superintendência do Banco do Brasil neste Estado, 

devendo a OAB/CE solicitar a adoção unificada da conduta abraçada pela Superintendência do Banco 

no Estado da Paraíba,  na conformidade do relatório e voto, que integram o presente julgado. Decisão 

unânime. Eduilton Francisco de Vasconcelos Barros (Relator) e Antonio Cleto Gomes, Presidente.  

 
Fortaleza, 03 de agosto de 2018. 

 

ANTONIO CLETO GOMES 

Presidente do TDP/OAB/CE 
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Decide o TDP pela remessa de expediente/ofício à Superintendência do Banco do Brasil neste Estado, 

devendo a OAB/CE solicitar a adoção unificada da conduta abraçada pela Superintendência do Banco 

no Estado da Paraíba,  na conformidade do relatório e voto, que integram o presente julgado. Decisão 

unânime. Eduilton Francisco de Vasconcelos Barros (Relator) e Antonio Cleto Gomes, Presidente.  

 
Fortaleza, 03 de agosto de 2018. 

 

ANTONIO CLETO GOMES 

Presidente do TDP/OAB/CE 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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Processo julgado na Sessão do dia 03.08.2018.
Acórdão e Voto anexados.
À Presidencia do TDP/OAB/CE.
 
Eduilton Barros
Membro/Relator
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