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Para melhor orientar os advogados sobre como funciona o convênio da Caixa com a OAB para o levantamento judicial de 
alvarás, esclarecemos sobre os DOIS tipos de demandas:

· Demandas que envolvem apenas o recebimento de honorários:

· Através da área restrita do site, a OAB recebe do advogado sua documentação pessoal e o documento hábil para 
levantamento e solicita o preenchimento de formulário próprio, assinado pelo advogado.

· A OAB envia toda a documentação para a agência detentora da conta judicial, conforme acordado no convênio.

· A agência realiza a análise de mérito nos mesmos parâmetros que faria se fosse um atendimento presencial.

· Estando em conformidade com as normas internas da CEF, o banco efetivará o pagamento através de crédito em 
conta, com retenção de IR.

Orientações para solicitar corretamente o pagamento de alvarás 
judiciais através do convênio firmado entre a OAB/RJ e a CEF
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· Demandas que envolvem o recebimento de honorários e o repasse de valores às partes, que não podem comparecer 
em uma agência para receber:

· Através da área restrita do site, a OAB recebe do advogado sua documentação pessoal, a documentação de seu cliente,
a procuração que dá poderes para levantar os valores pelo cliente e o documento hábil para levantamento e solicita
preenchimento de formulário próprio, assinado apenas pelo advogado.

· A OAB envia toda a documentação para a agência detentora da conta judicial, conforme acordado no convênio.

· A agência realiza a análise de mérito nos mesmos parâmetros que faria se fosse um atendimento presencial.

· Estando em conformidade com as normas internas do banco, o pagamento será efetivado através de crédito em conta,
com retenção de IR. Os valores são creditados da forma que o advogado solicitou quando preencheu o formulário.
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A análise de mérito é feita com base nos normativos internos da Caixa Econômica Federal, sendo exatamente igual no
convênio ou no atendimento presencial. Exemplo de ALGUNS itens que são verificados: se o CPF está regular na Receita
Federal, se a procuração apresentada atende aos requisitos da Caixa e se o documento judicial confere com o que está no
site da Justiça Federal.

Seja no convênio ou no atendimento EM QUALQUER AGÊNCIA DA CAIXA, essas são as considerações da Caixa sobre o aceite 
de procurações:

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

A procuração ad judicia, isto é, conferida ao advogado para atuar no processo judicial ao qual está vinculada a conta a ser 
sacada, é aceita em original ou cópia desde que:

▪ Contenha poderes gerais de representação e específicos para dar e receber quitação;

▪ Venha acompanhada de certidão que ateste a habilitação do(s) advogado(s) para representar o titular do valor a ser 
liberado, emitida há no máximo 30 dias pelo cartório da vara/juizado em que tramitam os autos do processo.



4

PROCURAÇÃO COMUM

É aceita se contiver poderes gerais de representação e específicos para dar e receber quitação, tiver sido emitida há menos
de um ano e apresentar uma das formas abaixo descritas:

▪ Por instrumento público em original, por traslado ou certidão OU em cópia autenticada por tabelionato, registro civil de
pessoas naturais ou serviço notarial;

▪ Por instrumento particular em via original, desde que contenha reconhecimento de firma do mandante, por
autenticidade;

▪ Por instrumento particular em cópia, desde que autenticada por tabelionato, registro civil de pessoas naturais ou serviço
notarial, cuja procuração original contenha reconhecimento de firma do mandante, por autenticidade.



Para cadastrar a sua conta corrente ou a conta do seu cliente, que permitirá o recebimento dos alvarás liberados para
pagamento na CEF, o advogado deverá clicar na opção “Área Restrita”, no canto superior direito do site da OAB/RJ
(www.oabrj.org.br).
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http://www.oabrj.org.br/


Na tela abaixo, o advogado deverá digitar o login e a senha de acesso à área restrita da OAB/RJ. Caso tenha se
esquecido do login ou da senha, basta clicar na opção “Esqueci meu login/senha” e, em seguida, digitar algumas
informações para que seja encaminhado o seu login e um link para troca de senha para o seu e-mail pessoal. Se
ainda não tiver cadastro na área restrita, o inscrito deverá clicar em “Faça seu cadastro aqui!” para criar um login
e escolher uma senha para acesso à área restrita do site da OAB/RJ. A próxima tela indicará como o cadastro na
área restrita deverá ser feito.
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Se você já tem cadastro na área restrita, pode pular esta tela. Caso contrário, deverá informar o seu número de inscrição (apenas com
números), o CPF e o número de segurança. Caso tenha dúvidas, lembramos que o número de segurança está no canto superior direito
do seu cartão de identidade profissional, conforme o retângulo exibido à esquerda da tela abaixo. Ao terminar de digitar os seus
dados, o botão “Enviar” será habilitado para que o sistema da OAB/RJ confirme que se trata de um advogado regularmente inscrito,
permitindo que seja criado um login com uma senha associada.
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Ao entrar na área restrita, a opção “CEF e pagamento de alvarás trabalhistas” estará disponível no
retângulo à direita, com os convênios da OAB/RJ. Para entrar nesta opção, basta clicar no botão
“Acessar”, indicado pela seta.

8



O termo de adesão ao convênio deverá seja lido e o advogado precisará clicar na opção indicada pela seta, confirmando que
leu e que concorda com o termo de adesão. Somente após clicar na caixa em que concorda com o termo é que a opção
“Aderir”, indicada pela outra seta, ficará disponível para o advogado prosseguir com a solicitação.
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Na tela abaixo, o advogado deverá efetuar o download do(s) documento(s) necessário(s), observando rigorosamente as orientações
referentes aos documentos que deverão ser preenchidos, digitalizados, assinados com o certificado digital do próprio advogado e que
estão detalhados no final deste manual. O advogado também deverá clicar no tipo de alvará correspondente ao seu pedido, informando se
é da Justiça Federal ou do TRT. É importante ressaltar que a CEF somente aceitará o pedido de pagamento de um único alvará por e-mail.
Caso o inscrito tenha mais de um alvará para receber, deverá fazer esta solicitação em várias etapas, através deste módulo.
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Na tela abaixo, o assunto é fixo, sendo formado automaticamente pelo nome do advogado, a sua conta de e-mail, o órgão que emitiu o alvará (Justiça Federal ou
TRT) e um texto com a solicitação à CEF. Ao clicar na seta do campo referente à comarca, será aberta uma caixa de seleção, na qual o advogado deverá clicar na
comarca que expediu a ordem judicial. Se o documento foi expedido pela Justiça Federal da comarca do Rio de Janeiro, o advogado deverá observar qual agência
consta do documento que foi expedido e selecionar a opção correta. Na caixa de mensagem, o texto é livre e o advogado poderá digitar alguma informação adicional
que considere relevante para a análise da CEF. No botão “Selecione os arquivos...”, logo depois de “Anexos”, deverá incluir todos os documentos que
necessariamente terão que ser encaminhados neste e-mail, de acordo com as informações que estão detalhadas no final deste manual. Todos estes documentos
deverão estar assinados com o certificado digital do próprio advogado. Os arquivos que foram selecionados irão aparecer no rodapé da tela. A CEF não aceita e-mails
com mais de 2 MB, na soma de todos os anexos e do texto do e-mail. Após confirmar que os documentos corretos foram selecionados, o advogado deverá clicar em
“Enviar”, para que a sua mensagem seja remetida para a CEF.
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Pronto! Após clicar em “Enviar” na tela anterior, o sistema exibirá uma mensagem, confirmando a remessa do e-mail para a CEF e para a
sua caixa postal cadastrada na OAB/RJ, cujo nome será reproduzido no texto abaixo. Guarde com cuidado esta mensagem, pois ela é o
comprovante do envio do seu pedido à CEF. Para sair da área restrita, o advogado deverá clicar na seta logo após o seu nome, no canto
superior direito da tela. Será aberto um menu de opções e a opção “Sair” é a última deste menu. Na próxima página, serão informados
detalhes importantes para que o seu pedido não caia em exigência na CEF.
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Orientações para o uso correto do módulo referente ao convênio firmado entre a OAB/RJ e a CEF:
1) Os e-mails enviados pela OAB/RJ ao BANCO deverão ser instruídos com a documentação descrita a seguir, todos em
formato PDF e devidamente assinados pelo advogado com assinatura digital no padrão ICP- Brasil, inclusive a indicação dos
dados bancários para pagamento exclusivamente em favor dos beneficiários e declaração de responsabilidade do advogado
pelas informações prestadas (conforme Anexos I e II assinados com certificação digital).

2) Caso a documentação enviada esteja incompleta ou divergente, o BANCO poderá solicitar a apresentação de mais outros
documentos para efetivação do pagamento, hipótese em que o prazo para pagamento será contado a partir da data do
recebimento da documentação complementar.

3) Os alvarás/ordens judiciais devem estar assinados de maneira digital pelo juízo emissor, a fim de possibilitar a conferência
pela CAIXA em sítio seguro (https) do Tribunal, preferencialmente mediante chave de acesso própria.

4) Para o pagamento de alvarás, os advogados deverão acessar a área restrita no site da OAB/RJ, de acordo com as orientações
institucionais e, por esse meio, enviar os seguintes documentos, todos em formato PDF, através de um e-mail com até 2
Mbytes, para não exceder a capacidade do provedor da CEF:

a) Alvará assinado eletronicamente, com assinatura digital válida;

b) Formulário conforme modelo dos Anexos I ou II (Termos de Declaração e Indicação de Conta), conforme o caso, onde
constará a indicação do banco, agência, tipo de conta, número da conta, nome completo e CPF/CNPJ do titular da conta
bancária – que obrigatoriamente será conta individual do próprio beneficiário, e não conjunta – para que seja procedido o
crédito/transferência do valor;
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c) Instrumento de procuração que contenha poderes gerais de representação e específicos para dar e receber quitação, exceto 
quando o beneficiário pessoa física for o próprio advogado; 

d) E ainda, os seguintes documentos conforme cada uma das situações adiante descritas:

d.1) Se o beneficiário for PESSOA FÍSICA (o próprio advogado):
d.1.1) Carteira da OAB (frente e verso)
d.1.2) CPF (dispensado no caso de constar na carteira da OAB)
d.1.3) Comprovante de residência

d.2) Se o beneficiário for PESSOA FÍSICA (cliente do advogado):

d.2.1) RG e CPF ou CNH (frente e verso)
d.2.2) Comprovante de residência
d.2.3) Carteira da OAB do advogado que cadastrar o alvará (frente e verso) 

d.3) Se o beneficiário for PESSOA JURÍDICA:

d.3.1) Sociedade de advogados:

d.3.1.a) Ato constitutivo (ou última consolidação) e alterações posteriores
d.3.1.b) Certidão da OAB/RJ atestando a data do último arquivamento e administração;
d.3.1.c) RG e CPF, ou CNH do(s) representante(s) legal(is), e
d.3.1.d) Comprovante de residência do(s) representante(s) legal(is)
d.3.1.e) Carteira da OAB do advogado que cadastrar o alvará (frente e verso)
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d.3.2) Sociedade limitada (LTDA):
d.3.2.a) Contrato social e alterações posteriores OU última alteração social consolidada e alterações posteriores, 
d.3.2.b) Certidão simplificada da JUCERJA; 
d.3.2.c) RG e CPF, ou CNH do(s) representante(s) legal(is), e
d.3.2.d) Comprovante de residência do(s) representante(s) legal(is)
d.3.2.e) Carteira da OAB do advogado que cadastrar o alvará (frente e verso)

d.3.3) Sociedade Anônima (S.A.):
d.3.3.a) Estatuto social e alterações posteriores 
d.3.3.b) Ata de eleição da diretoria
d.3.3.c) Certidão simplificada da JUCERJA; 
d.3.3.d) RG e CPF, ou CNH do(s) representante(s) legal(is), e
d.3.3.e) Comprovante de residência do(s) representante(s) legal(is)
d.3.3.f) Carteira da OAB do advogado que cadastrar o alvará (frente e verso)

d.3.4) Condomínio:

d.3.4.a) Convenção de condomínio
d.3.4.b) Ata de eleição do síndico/representante legal
d.3.4.c) RG e CPF, ou CNH do(s) representante(s) legal(is), e
d.3.4.d) Comprovante de residência do(s) representante(s) legal(is)
d.3.4.e) Carteira da OAB do advogado que cadastrar o alvará (frente e verso)
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5) Os valores dos alvarás serão creditados ou transferidos para a conta indicada pelo advogado na forma deste instrumento,
sendo devidas todas as taxas e tarifas decorrentes da operação escolhida (TED, DOCs, TEVs), além da retenção de tributos na
forma da legislação competente.

6) Quando o beneficiário for ISENTO de Imposto de Renda ou o valor for NÃO TRIBUTÁVEL, além dos documentos acima
relacionados, será necessário encaminhar também a Declaração de Não Retenção (Anexo III) devidamente preenchida e
assinada digitalmente.

7) Na hipótese de pagamento de alvarás acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou de alvarás emitidos em processos físicos,
após conferência da documentação hábil prevista na Cláusula Segunda e validação a ser feita no prazo previsto no caput, o
beneficiário será instado a comparecer a uma agência da rede de varejo da CAIXA, em data e horário a ser previamente
agendado, no prazo máximo de 2 dias úteis para apresentação dos originais e confirmação do procedimento necessário à
conclusão do processo de pagamento do valor.

8) Por ocasião da conferência da documentação, o BANCO apontará eventual irregularidade por e-mail à OAB/RJ, a qual
contatará o advogado interessado para ciência da pendência e complementação da documentação ou, não havendo
pendência, encaminhará o comprovante de conclusão da operação, cabendo ao advogado juntar o(s) comprovante(s) no(s)
respectivo(s) processo(s) judicial(is) eletrônico(s) no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de abertura de processo
disciplinar.
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