
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Secção do Ceará 

 

 

      Fortaleza, 13 de janeiro de 2021. 

 

 

Ofício nº 005-AT-21 

 

 

Ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará  

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo 

 

Assunto: Solicitação Faz. 

 

Excelentíssimo Presidente, 

 

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, 

vem perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

 

  É fato que a Caixa Econômica Federal tem efetuado os pagamentos de Alvarás e RPV´s 

com excessiva lentidão. Ocorre que, a CAIXA determinou que apenas as agências onde estão 

abertas as contas judiciais podem processar o pagamento de Alvarás e RPV´s. Na prática, o que 

tem ocorrido é que os advogados têm que se deslocar até às agências localizadas em outras 

comarcas com a finalidade exclusiva de efetuar tais levantamentos. 

 

  A determinação ainda causa outro problema grave, uma vez que o Posto de atendimento 

localizado nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua é responsável pelo pagamento dos 

Alvarás e RPv´s expedidos por todas as Varas da Comarca de Fortaleza, sendo inevitável a 

demora no processamento, uma vez que a estrutura disponibilizada pela CAIXA é insuficiente 

para atender em tempo razoável as demandas dos jurisdicionados e advogados, sendo certo que o 

PAB está aberto para o atendimento presencial aos advogados apenas dois dias na semana, e que 

atualmente ainda estão realizando o pagamento de Alvarás e RPV´s expedidos no fim de 

novembro de 2020, uma vez que existe uma “fila virtual”, cuja espera tem demorado em torno de 

45(quarenta e cinco) dias, deixando clara a ineficiência e ineficácia do atendimento prestado por 

aquele estabelecimento bancário. 

 

  A nosso sentir, a Caixa Econômica Federal não tem demonstrado o empenho necessário à 

solução do tema ora apresentado, restando inequívoco que a prestação de serviço de pagamento de 

Alvarás e RPV´s pode ser realizada por qualquer outro banco, mediante a celebração de convênio. 

 

  Por tais razões, considerando o dever legal da OAB de zelar pelo pleno exercício da 

advocacia em todo o Estado, e do direito dos jurisdicionados, vimos por meio deste requer a 

imediata rescisão do Convênio entre o Tribunal de Justiça do Ceará e a Caixa Econômica Federal, 

bem como que o TJCE selecione outra Instituição Financeira que possa realizar os pagamentos de 

Alvarás e RPV´s de forma ágil, em respeito a todos os usuários desta Justiça Estadual. 

 

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. Exª protestos de elevado 

apreço e distinta consideração. 

 

Atenciosamente,                                                                  

                                                  

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB/CE 

 

 


