
 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Gabinete da Presidência 
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Ofício nº 293/2021-GP                                   Florianópolis, 13 de abril de 2021. 

 

 

Ref.: Isenção Taxas 

 

 

Senhor Superintendente, 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, por meio de sua 

Comissão de Direito Previdenciário (Regime Geral), constatou a regular cobrança 

de taxa no valor de R$22,00 para cada TED realizada quando dos pagamentos 

de requisições de pequeno valor (RPV), Precatórios e Alvarás judiciais. 

 

A cobrança de referida taxa para essas transferências têm onerado os 

jurisdicionados e a advocacia, não encontra razoabilidade, a nosso ver, primeiro, 

em razão do momento de crise econômica e pandêmica por que a sociedade 

brasileira passa; segundo, porque decorrentes de convênios firmados entre o 

Tribunal Regional Federal da 4° Região e a CEF, que é um banco público e, por 

tal razão, deveria fomentar a economia.  

 

Importante ressaltar que juntamente ao Tribunal Regional Federal da 4° Região a 

advocacia conseguiu importante avanço a facilitar o processo de tramitação 

dessas transferências, automatizando-as, a partir da efetivação da ferramenta 

“Pedido de TED”, inserida no sistema E-Proc.  

 

Some-se a esse avanço sistêmico o pleno funcionamento da ferramenta PIX, 

implementada pelo Banco Central e utilizada em larga escala por considerável 

parcela da coletividade. 

 

 

 

 

Ao Senhor  

Edinei Luís Celestino  

Superintendente Executivo de Governo da Caixa Econômica Federal  

Florianópolis - SC 
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Assim, diante da evolução das ferramentas que simplificaram e automatizaram as 

rotinas das transferências bancárias, e do cenário de crise econômica que nos 

afeta a todos, a OAB/SC requer a isenção da cobrança das taxas incidentes 

sobre cada TED necessária para os pagamentos de requisições de pequeno 

valor (RPV), Precatórios e Alvarás judiciais, a exemplo do que ocorre quando do 

levantamento de saldo de conta vinculada do FGTS, na mesma linha do ofício 

encaminhado pelo Conselho Federal da OAB à Presidência da Caixa Econômica 

Federal (anexo). 

 

Certos de que V. Sa. compreende a relevância da questão e suas indesejáveis 

implicações práticas subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RAFAEL DE ASSIS HORN 

Presidente 

 

 

 

 




