ALVARÁS TRABALHISTAS
O módulo de alvarás trabalhistas da área restrita do site da OAB/RJ possui um
layout semelhante ao do módulo de mandados de pagamento, mas é utilizado para
crédito de valores provenientes de ações na Justiça do Trabalho.
Para preencher uma solicitação de pagamento de alvará trabalhista, o advogado
deverá selecionar, no menu da área restrita, a opção BENEFÍCIOS, PARCERIAS
e CONVÊNIOS -> Pagamento de Alvará Trabalhista -> Solicitação.
A tela que será exibida se encontra abaixo, onde o advogado(a) deverá informar a
Vara, o Alvará/Ano e, em seguida, clicar no botão Consultar.

Depois de verificado se a Vara e o Alvará/Ano selecionados estão disponíveis para
pagamento, aparecerá a tela abaixo, onde o advogado deverá clicar no botão
Solicitação de Pagamento

Abaixo, seguem algumas informações do Banco do Brasil que aparecem para o
advogado(a) solicitante no momento do preenchimento do formulário.
Serviço válido apenas para Alvarás da Comarca da Capital – RJ
Instruções para utilização do serviço

•
•
•

Para alvarás judiciais até R$ 100.000,00;
O serviço está disponível para alvarás recolhidos a partir de 21/11/2011;
O advogado deverá obrigatoriamente constar como beneficiário do alvará
judicial;
• As informações solicitadas de número de alvará, vara, dados para crédito
do advogado e/ou da parte são obrigatórias;
• O crédito em poupança será feito para qualquer instituição financeira.
Não nos responsabilizamos pelas instituições que não aceitarem os créditos
em poupança;
• O seu crédito está condicionado ao correto preenchimento do formulário
abaixo e o alvará se encontrar disponível no Banco do Brasil. Lembramos que
os alvarás estarão disponíveis 24 horas após o protocolo da retirada dos
mesmos pelo banco na serventia;
• As solicitações enviadas serão recepcionadas e processadas pelo banco no
dia útil seguinte ao pedido;
• As solicitações não serão válidas no caso do advogado possuir autorização
de crédito permanente junto ao Banco do Brasil.

Todos os campos devem ser preenchidos. Os únicos campos que já vem
preenchidos são os dados do advogado(a) que entrou na área restrita para solicitar
o alvará e não podem ser alterados.

Toda solicitação de pagamento de alvará trabalhista preenchida pelo advogado pode
ser consultada posteriormente na opção de BENEFÍCIOS, PARCERIAS e
CONVÊNIOS -> Pagamento de Alvará Trabalhista-> Histórico

