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      Fortaleza, 09 de junho de 2020. 

 

 

Ofício nº 122-AT-20 

 

Ao Ilmo. Superintendente do Banco Crefisa S.A. 

 

Assunto: Solicitação Faz. 

 

Ilustríssimo Superintendente, 

 

Cumprimentando-o, através do presente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 

Ceará, representada por seu Presidente Advogado José Erinaldo Dantas Filho - OAB/CE 

11.200, juntamente com a Comissão de Direito Previdenciário da OAB/CE, vêm perante Vossa 

Senhoria, expor e requerer o que segue. 

Em novembro de 2019, o Banco Crefisa S.A venceu Leilão para receber as folhas de 

pagamentos dos benefícios concedidos pelo INSS. 

Entretanto, os segurados estão relatando grandes dificuldades para receber tais 

benefícios. Ao comparecerem às agências, têm aguardado tempo de espera desarrazoado, além 

de sofrerem com práticas abusivas, como cobrança de taxas de saque, transferência, não 

fornecimento do cartão para saque, entre outras. 

Ademais, o PROCESSO Nº 35000.001234/2019-77 previa regras específicas a serem 

cumpridas pelo Banco, de observância obrigatória.  

Desta feita, solicitamos, coma máxima urgência, a adequação de conduta, conforme 

previsto no Anexo VII do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019, PROCESSO Nº 

35000.001234/2019-77, evitando as seguintes situações. 

► Órgão Pagador centralizador de pagamentos de benefícios ou “POOL” com área 

física limitada, não permitindo a livre circulação e a acomodação adequada dos 

segurados dentro das instalações, em razão da quantidade de segurados atendidos; 

► Órgão Pagador não se supriu de numerário com a antecedência mínima 

necessária, atrasando ou interrompendo o pagamento dos benefícios; 
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► Serviço de pagamento de benefícios, executados em local inadequado às 

características da clientela previdenciária (garagem /estacionamento/ 

subsolo/guichês externos/andares superiores de difícil acesso); 

► Órgão Pagador não cumpre o prazo de atendimento estabelecido pela legislação 

vigente; 

► Existência de fila externa de segurados à porta da agência, após o início do 

expediente bancário normal; 

► Órgão Pagador condiciona o pagamento do segurado à abertura de conta 

corrente e/ou aquisição de pacotes de serviços (seguros, cartão de crédito, 

empréstimos e outros). 

Entendemos que tais condutas em muito prejudicam os segurados e atrapalham o 

exercício da advocacia previdenciária. 

Desta feita, requeremos urgentemente que Vossa Senhoria tome as medidas 

necessárias para cessar tais práticas, podendo inclusive contar com esta Seccional e sua 

Comissão de Direito Previdenciário, para juntos traçarmos uma melhor estratégia. 

  Assim, na certeza de contarmos com a vossa elevada compreensão para o deferimento 

do pleito, servimo-nos do ensejo que se nos apresenta para expressar a V. Sa. protestos de 

elevado apreço e distinta consideração. 

  Atenciosamente,           

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB/CE 

 

 

 

João Italo Pompeu 

Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/CE 


