
 

EXMOS(AS) SRS(AS) DR(AS) JUIZES(AS) DE DIREITO DA 

COMARCA DE BAURU - ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO 

PAULO, 21ª SUBSEÇÃO, através de sua Diretoria e da Comissão de 

Direitos e Prerrogativas, vem neste ato, manifestar e requerer para que 

sejam tomadas as medidas necessárias no tocante a expedição de guias, 

alvarás, mandados de levantamentos e certidões de honorários, pelos fatos 

expostos: 

 

    Considerando o estado de isolamento social e 

consequente suspensão dos prazos e atendimentos tantos para os 

operadores do direito quanto para os jurisdicionados; 

    Considerando que referida suspensão de prazos e 

atendimentos ocorreu de forma inesperada; 

    Considerando que a classe da advocacia necessita 

efetuar os levantamentos dos valores depositados junto às contas judiciais, 

alvarás e certidões de honorários; 

    Considerando que estes valores citados no parágrafo 

anterior integram verba alimentar; 

    Considerando a existência do Provimento CSM nº 

2549/2020, o qual em seu inc. VI do art. 4 encontramos a expressa previsão 

de levantamento de lavores, pagamento de precatórios e RPVs; 

 



 

Art. 4o.                                           

                                                           

                                                    

                   

VI –                                                

                                                    

                                                        

                                          –        

                                 

 

    Considerando a Excelente relação dos Presidente do 

Tribunal de Justiça Paulista com o Presidente da OAB São Paulo;  

    Considerando o crescente número de casos de 

reclamação junto a 21ª Subhaseção da OAB São Paulo no tocante a não 

apreciação dos pedidos de expedição de guias, alvarás, mandados de 

levantamentos e certidões de honorários;  

    Vem a OAB Bauru, requerer que sejam adotadas as 

medidas necessárias para que a expedição de guias, alvarás, mandados de 

levantamentos e certidões de honorários, ocorram com a máxima urgência, 

vez que, como já citado, referidos procedimentos integram natureza 

alimentar, sendo esta fundamental para os profissionais da advocacia neste 

momento tão crucial o qual atravessa a humanidade. 

 

    Nestes termos, aguardamos o deferimento e, 

Aproveitamos a oportunidade de Expressar nossa ELEVADA estima e 

consideração por Vossas Excelências e Servidores que honram o cargo que 

ocupam no Tribunal de Justiça Bandeirante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DRA. MÁRCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI 

PRESIDENTA DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP 

 

 

 

DR. CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS E PRERROGATIVAS 

DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP 

 

 

 

DR. ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO 

VICE PRESIDENTE DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP 

 

 

 

EDNISE DE CARVALHO RODRIGUES 

SECRETÁRIA GERAL DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP 

 

 

 

BRUNO PRADO GUEDES DE AZEVEDO 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP 

 

 

 

ALISSON CARIDI 

TESOUREIRO DA 21ª SUBSEÇÃO DA OAB/SP 

 


