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Processos em Andamento:

PGI: 7130.2.180228.4683
Assunto: Trata-se de e-mail informando sobre o Banco do Brasil, referente a mandado de
levantamento judicial, onde a Instituição Bancária, Banco do Brasil, dificulta a atividade dos
advogados, pois requer mais documentos desnecessários.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/16nENKIKfuecJv6ettmOzfRb7troXn3Y5?usp=sharing

PGI: 7130.2.190429.5147
Assunto: Dr. Juliano Ricardo Galimbertti Lunardi, Presidente da 193ª Subseção de Santa Cruz
das Palmeiras informa que há alguns anos a classe vem passando por graves problemas no
Fórum local, devido ao elevado número de processos (mais de 22mil), havendo apenas uma
única vara na Comarca.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1aYosGtOnZ2dH-i0BMdLe4xC8ntdiXB0w?usp=sharing

PGI: 7130.2.190510.5184
Assunto: Manifestação do Dr. Leandro Sarcedo, retornando os autos a Comissão de
Relacionamento com o Poder Judiciário Estadual
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1qm-nkxjZaCZURYeMR-QneOCu5OXEDwbx?usp=sharin
g

PGI: 5140.2.141008.188253
Assunto: Despacho do Dr. Antonio, Presidente, desejando incluir o expediente na Reunião junto
ao TJSP
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1KQA83zces3tVKVB2rUj6jhUDB4wz-oN8?usp=sharing

PGI: 7130.2.190607.5306
Assunto: Colégio de Presidentes da Alta Mogiana - Ofício 01/19 Subseção de São Joaquim da
Barra, solicita a intercessão da Secional junto ao TJ SP, visando a instalação de um aparelho de
ar condicionado central no novo prédio do Fórum de São Joaquim da Barra.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1hPDX2-iHZUTKaCnVr1_JsrnFLRfwyX_q?usp=sharing

PGI: 5140.2.190424.455810
Assunto: Ofício nº 09/2019, remetido pelo Colégio de Presidentes de Subseções da OAB SP da
Região Mogiana - São Sebastião da Grama, requer que esta Secional empreenda gestões junto
à Presidência do TJSP, em especial a Corregedoria , para tratar de alterações na organização
interna dos Colégios Recursais.
Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/16nENKIKfuecJv6ettmOzfRb7troXn3Y5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aYosGtOnZ2dH-i0BMdLe4xC8ntdiXB0w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qm-nkxjZaCZURYeMR-QneOCu5OXEDwbx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qm-nkxjZaCZURYeMR-QneOCu5OXEDwbx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KQA83zces3tVKVB2rUj6jhUDB4wz-oN8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hPDX2-iHZUTKaCnVr1_JsrnFLRfwyX_q?usp=sharing


OAB São Paulo Sistema da Gestão da Qualidade

PGI: 5140.2.190529.461015
Assunto: Ofício 04/2019 Tribunal de Justiça SP / 3º Ofício Judicial de Ubatuba - Solicita
informação acerca da existência de reclamação semelhante de outros advogados em outras
Comarcas do Estado de SP. " correção do cadastro processual para inclusão do genitor como
Representante legal do menor no polo ativo da ação, excluindo-o como Impetrante". Falhas
apontadas no sistema "E-Saj". A 119ª Subseção de Ubatuba, solicita seja comunicada, tão logo
as falhas apontadas no "E-Saj" sejam corrigidas.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1ArmDvEm3dMUMWFoSULeQz45l0lZhz1zd?usp=shari
ng

PGI: 7130.2.190604.5282
Assunto: (R-20240) - Colégio dos Presidentes da Região Mogiana, encaminha pedido de
providências junto ao TJSP, solicitando soluções de problemas específicos que vem ocorrendo
nos colégios recursais
Link de acesso:

PGI: 7130.2.190711.5370
Assunto: A 144ª Subseção-Ibiúna, reivindica a mudança de uso de banheiros para o público, no
Fórum, de 1 para dois. São 4 banheiros, onde dois eram para uso de funcionários, masculino e
feminino e outros 2, para o uso do público em geral, masculino e feminino, porém o Juiz
responsável pela Comarca de Ibiúna, realizou mudanças, determinando o fechamento de um
dos banheiros que era de uso público, para uso exclusivo dos funcionários, ficando apenas um
banheiro no Fórum, para atender a Comarca, tornando-se assim, unissex , para advogados, réu
preso e visitantes.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1WB-AGiRRedlrzRuwueA5sTMVcwyjHUSD?usp=sharing

PGI: 7130.2.190612.5318
Assunto: Prezado Dr. Aislan, bom dia.
Gostaria de ouvi-lo sobre a manifestação abaixo.
Continua achando que a Comissão deva manifestar-se a respeito do pleito dos Conselheiros?
(e-mail encaminhado pelo Presidente da Comissão Dr. Antonio Marques, para manifestação do
Dr. Aislan)
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1bKwxs2Po-TFAK80Oldm4gPiQ_m7dSzXE?usp=sharing

PGI: 7130.2.190702.5353
Assunto: Ofício 68/2019 Subseção Ilhabela - referência processo 08/1993 Criação e instalação
da 2º Vara Judicial da Comarca de Ilhabela.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1f3r5tC5Bsr_vM3tmTJpxUSHEYYUciLsR?usp=sharing

PGI: 7130.2.190607.5301
Assunto: Recepcionamos a manifestação do Dr. Marcos Cabello, o qual foi encaminhada pelo
mesmo para conhecimento e manifestação dos membros da Comissão
Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1ArmDvEm3dMUMWFoSULeQz45l0lZhz1zd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ArmDvEm3dMUMWFoSULeQz45l0lZhz1zd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WB-AGiRRedlrzRuwueA5sTMVcwyjHUSD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bKwxs2Po-TFAK80Oldm4gPiQ_m7dSzXE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f3r5tC5Bsr_vM3tmTJpxUSHEYYUciLsR?usp=sharing
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PGI: 7130.2.190722.5400
Assunto: Dr. Thiago Borges Copelli, encaminha queixa ref. dificuldade de retirada de MLJ, no
38º Ofício Cível do Foro Central.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/184PQRgTzdvzalXrEnWwPg_FpX3c1J1Nk?usp=sharing

PGI: 7130.2.190513.5192
Assunto: Proc. Ouvidoria 186/19 - Trata-se de sugestão do Dr. Antonio Adalberto Bega,
referente ao esforço para inclusão no 4º art. 455 CPC os assistidos pela gratuidade. Alguns
juízes vêm determinando, nesses casos, a postagem e envio da carta AR pelo advogado para
justificar a intimação judicial. Isso representa ônus para o advogado, pois cabe ao Estado arcar
com os custos da assistência judiciária gratuita.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1J8FWoou9tR0aVlS1lkNMUMwgOiDDwX-j?usp=sharing

PGI: 7130.2.190513.5193
Assunto: Proc. Ouvidoria 510/19 - Trata-se da solicitação para que a OAB SP seja mais ativa
em nosso Congresso Nacional para mudar a lei dos juizados Estaduais, Federais e da Fazenda
Pública, pois como advogado autônomo sei que perdemos muito com isso. Os grandes e
médios escritórios não sentem esta necessidade, porém a maioria dos escritórios não são
grandes e os juizados estão prejudicando os escritórios pequenos. Deve ser mudado o mais
rápido possível o valor da causa em que o cliente pode ingressar com ação sem advogado.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1AF6hrOal3oX1gHY-xJfNstZ573bZBBqH?usp=sharing

PGI: 7130.2.190801.5421
Assunto: Ofício dos Conselheiros de Santos, em razão da situação do fórum atual.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1En3LCm-r_Nk61vh8xxVO_UOkeOT4U_sS?usp=sharing

PGI: 7130.2.190805.5428
Assunto: Advogados terão cartão exclusivo para acesso ao Judiciário mineiro - em decisão
conjunta, o TJ/MG e a OAB do Estado comunicaram que os advogados mineiros contam agora
com cartão exclusivo para acesso e trânsito diferenciados nas unidades prediais do Judiciário.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1zgq8JvTxogdKYuSit-rRD2b2Y4gXd0Jk?usp=sharing

PGI: 7130.2.190805.5429
Assunto: Of. 1579/2019-Kpm - 21ª Subseção de Bauru - Solicita providências em relação a
instabilidade do Portal de Custas do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo
e, vista que referida instabilidade está impossibilitando os serventuários de emitir Mandado de
Levantamento Eletrônico (MLE).
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1gIeYFxJKiqRDGNIWFvsTSD4DeJq1VjIH?usp=sharing

PGI: 7130.2.190806.5430

https://drive.google.com/drive/folders/184PQRgTzdvzalXrEnWwPg_FpX3c1J1Nk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J8FWoou9tR0aVlS1lkNMUMwgOiDDwX-j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AF6hrOal3oX1gHY-xJfNstZ573bZBBqH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1En3LCm-r_Nk61vh8xxVO_UOkeOT4U_sS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zgq8JvTxogdKYuSit-rRD2b2Y4gXd0Jk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gIeYFxJKiqRDGNIWFvsTSD4DeJq1VjIH?usp=sharing
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Assunto: Ofício 881/19 Subseção de Santos - solicita à Secional de São Paulo, as providências
necessárias aos Fóruns Centrais do Estado de São Paulo, e que adequarem estacionamentos,
e que demarquem vagas exclusiva para advogadas grávidas, com base na Lei 13.363/16, a
qual estabelece o direito à reserva de vagas para advogados, gestantes em garagens ou
estacionamentos de Fóruns e Tribunais.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1tPc2f-TfyvqhiC-BusSaIlqqHPnLzqpd?usp=sharing

PGI: 5140.2.190710.468866
Assunto: Dr Aislan solicita que o assunto seja encaminhado para a Comissão Relacionamento
com o TJSP " Ofício 17/2019 solicita a realização de Correição e Inspeção Judicial
Extraordinária no Cartório Cível (Justiça Comum) da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras,
tendo em vista os preocupantes relatos dos advogados e advogadas militantes naquela
Comarca "
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1OCp28VLK_aGDizcmiu2DoYEq3Bbv-z5X?usp=sharing

PGI: 7130.2.190802.5424
Assunto: Proc. 1029/19 Ouvidoria - Trata-se de uma reclamação feita pelo Dr. Roberto Pereira
de Oliveira Júnior, onde ele relata dificuldades em obter informações de dados do depositante
de Ted Judicial do Banco Brasil, para repasse de valores a clientes
Link de acesso:

PGI: 7130.2.190812.5438
Assunto: Proc. 1092/19 Ouvidoria - Trata-se de uma sugestão da Dra. Vânia de Lourdes
Sanchez, referente aos acordos dos expurgos de planos da poupança, para que haja uma
identificação, pois os processos são físicos e a juntada de petições demoram e os valores
ficam parados na sua conta.
Link de acesso:

PGI: 7130.2.190725.5408
Assunto: Recepcionamos a manifestação da Presidente da Subseção de Tambaú, Dra. Jacinta,
prestando maiores detalhes sobre as necessidades da Comarca.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1SPUyg82lZvn6h8Wd5ohkAV-4xH84DgAM?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.190828.5465
Assunto: Proc. Ouvidoria 1169/19 - Trata-se de uma pedido para que a OAB interceda junto ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a suspensão do prazo no dia 22, em face do
sistema de protocolo integrado em São José dos Campos ter estado fora do ar na data de
ontem (22/8) desde as 13 horas até o término do expediente.
Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1tPc2f-TfyvqhiC-BusSaIlqqHPnLzqpd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OCp28VLK_aGDizcmiu2DoYEq3Bbv-z5X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SPUyg82lZvn6h8Wd5ohkAV-4xH84DgAM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SPUyg82lZvn6h8Wd5ohkAV-4xH84DgAM?usp=sharing
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PGI: 7130.2.190903.5486
Assunto: Recepcionamos e-mail da Presidente da Subseção de Tambaú, Dra. Jacinta de
Oliveira Troiani, através do Ofício n. 035/2019, informa que as publicações no DJE em
processo físicos, citam apenas o número de folhas sobre o qual o Advogado deve se
manifestar, não conseguindo desta forma, saber o teor da determinação, havendo a
necessidade de contratar serviços de correspondente ou o deslocamento para outra Comarca.
Neste sentido, solicita intervenção junto ao TJ SP, para que sejam publicados despachos que
informem o conteúdo da deliberação e não apenas faça menção das folhas do processo.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1FbQjvyfAZ6qKa3coP45hhQJJiBW4YbjX?usp=sharing

PGI: 7130.2.190903.5487
Assunto: O Presidente da Subseção de Itapeva, Dr. Marcelo Penteado de Moura, através do
Ofício 96/Subs076/2019, encaminha Portaria n. 002/2019 da Juíza de Direito da Vara única da
Comarca de Itaberá, Dra. Caroline Costa de Camargo, que dentre outros, trata de remuneração
de conciliadores e mediadores, especificamente quanto aos benefícios da assistência
judiciária que passaram a ser concedidos de forma "parcial", para que as partes passem a
efetuar os depósitos em favor dos conciliadores/mediadores, ante o seu ínfimo valor (R$
30,00) e diante da ausência de destinação de recursos pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo.
Neste sentido, solicita intervenção junto ao TJ SP, na busca de solução amigável para a
situação, principalmente, nos casos do convênio de assistência judiciária ou na tomada de
eventuais medidas que o caso comporta.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1YSl5e7MOxieUQrYP1EFfnRAhYV4ry3DU?usp=sharing

PGI: 7130.2.190627.5345
Assunto: Encaminhamos e-mail ao Presidente da Comissão, consultando se houve alguma
deliberação referente à solicitação da Subseção, tendo em vista, que a Dra. Roseli Aparecida
Soares, Presidente da 26ª Subseção de Tatuí, vem reiterando a solicitação de posicionamento
acerca do expediente.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/12OFBuGdHIOGiX-D-TR_29K62FhMVdEvc?usp=sharing

PGI: 7130.2.190423.5133
Assunto: Recepcionamos pela terceira vez a solicitação do Dr. Leandro Sarcedo - Pres. Comis.
D. Prerrogativas, de posicionamento quanto ao expediente. Houve solicitações anteriores nos
dias 19/07, 26/07.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1I8EjbTRUxyDCd_oy57dPNTqUpceedvk1?usp=sharing

PGI: 7130.2.190916.5516
Assunto: Proc. Ouvidoria 1254/19 - Trata-se, de uma sugestão para que a OAB fizesse uma
intervenção junto ao Tribunal de Justiça para que seja liberado o saguão do Palácio, pois é um
local mais fresco e confortável para que os advogados aguardem e possam se concentrar na
realização dos julgamentos, pois os advogados têm que ficar aguardando em uma fila
gigantesca sob o sol

https://drive.google.com/drive/folders/1FbQjvyfAZ6qKa3coP45hhQJJiBW4YbjX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YSl5e7MOxieUQrYP1EFfnRAhYV4ry3DU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12OFBuGdHIOGiX-D-TR_29K62FhMVdEvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I8EjbTRUxyDCd_oy57dPNTqUpceedvk1?usp=sharing
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Link de acesso:

PGI: 5140.2.180604.402161
Assunto: Dr. Antonio Marques, encaminhou a questão por e-mail ao Dr. Caio Augusto,
Presidente OAB, o qual solicitou o acompanhamento da questão por parte do Conselheiro
Alexandre Ogusuku e do Dr. Leandro Sarcedo.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1i947SrfG9zPj0baoc_XuFk45QKCBmRk7?usp=sharing

PGI: 5140.2.190325.450981
Assunto: Recepcionamos a manifestação do Dr. Ricardo Toledo:
" Atenda-se a solicitação da Comissão de Prerrogativas".
Desta forma, faremos informação de Secretaria e encaminharemos para o Dr. Leandro Sarcedo
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1_-vrZ3sIs8b9ZgW3JvynSO0dweXsb1xg?usp=sharing

PGI: 7130.2.191024.5607
Assunto: Subseção Piraju/Fartura - relata demora nos andamentos dos processos, devido a
falta de servidores.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1-lB5daUuHQEbjdDdbEqsUcExQZ_VDuWt?usp=sharing

PGI: 7130.2.190423.5134
Assunto: Aparentemente houve tratativas de Conselheiros da Região para resolver o assunto,
porém não temos respostas formais para responder à Subseção solicitante.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1HxilxDJQllvFnIDQ9PiLpGIgU-ND3XF1?usp=sharing

PGI: 7130.2.191113.5640
Assunto: - R-20403 - remetido pela Comissão de Direitos e Prerrogativas, o qual trata-se do
grande acúmulo de processos que vem sendo enfrentado pela Comarca de Buritama. De
acordo com a narrativa fls. 5, “ na Comarca estão instalados atualmente as Primeira e Segunda
Varas Comuns Cíveis e Criminais, a Primeira Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e um
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC; todos na responsabilidade de apenas
um juiz substituto”.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1cNTNGuFddvlraR569_ZMya-DVDCNtVKa?usp=sharing

PGI: 7130.2.191118.5643
Assunto: Ofício 230/2019- Conselheiro Estadual Dr. Leandro Ricardo da Silva, encaminha o
pleito da Subseção de Iguape que, por intermédio de seu Presidente, o Dr. Luiz Gusttavo, requer
a intervenção da Secional da OAB, para que, junto ao E. TJSP, realize os necessários
encaminhamentos a fim de aperfeiçoar as questões que envolvem o Mandado de
Levantamento Eletrônico, o qual tem apresentado sérios problemas envolvendo a advocacia
bandeirante e os jurisdicionados. A solução dos referidos problemas demanda certa urgência
para a advocacia iguapense.
Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1i947SrfG9zPj0baoc_XuFk45QKCBmRk7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_-vrZ3sIs8b9ZgW3JvynSO0dweXsb1xg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-lB5daUuHQEbjdDdbEqsUcExQZ_VDuWt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HxilxDJQllvFnIDQ9PiLpGIgU-ND3XF1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cNTNGuFddvlraR569_ZMya-DVDCNtVKa?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1f1q8y0lwderhy3a_lkupgiKKOtJn9zab?usp=sharing

PGI: 7130.2.191024.5604
Assunto: Manifestação do TJSP, referente ao ofício 472/19
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1sQ0aZal_ZpVy9U_zhN2UuQIjHry3bh0g?usp=sharing

PGI: 7130.2.191018.5592
Assunto: Manifestação do TJSP, referente ao ofício 439/19
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1049Z3F4RLdG72xY8tfaRSW9cEHHCaz0U?usp=sharin
g

PGI: 5140.2.190911.479096
Assunto: Procedimento R-20618 - ofício 2014/19- remetido pela Comissão de Direitos e
Prerrogativas, em que o I. Presidente da 12ª Subseção de Ribeirão Preto da OAB SP, Dr. Luiz
Vicente Ribeiro, encaminha relatório formulado pelo Presidente da Comissão de Direitos e
Prerrogativas daquela subseção, o qual solicita providências no sentido de buscar alteração do
artigo 633, §2º, das Normas de Serviços da Corregedoria do TJSP, visando garantir "acesso
imediato do advogado constituído à prova já produzida independente do prévio requerimento"
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1qDdZRAjYHIQDs32T4YKOXfAh3-6ib7MF?usp=sharing

PGI: 7130.2.191129.5655
Assunto: Proc. Ouvidoria 1545/19 - Solicita informar se há alguma providência a ser feita pela
OAB junto ao TJ/SP quanto à transferência das diligências próprias dos serventuários aos
advogados, como digitalização de processo físico e distribuição de cartas precatórias.
Link de acesso:

PGI: 7130.2.191129.5666
Assunto: Ouvidoria 1498/19 - remetido pelo Dr. Aparecido do Amaral, o qual refere-se ao
sistema de mandado de levantamento judicial - Conforme poderá ser consultado junto aos
demais associados, quando há levantamento judicial via formulário eletrônico, ocorre que ao
ser creditado, não vem nenhuma identificação da origem de depósito judicial, como por
exemplo - Vara e Foro de origem, para conhecimento e deliberação de Vossa Senhoria.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/17ARKtlrD_UY8De24416u2z1_JBQo6xI_?usp=sharing

PGI: 7130.2.191217.5696
Assunto: E-mail encaminhado ao Serviço de Informações aos Advogados remetido pelo Dr.
Eduardo Augusto Mesquita Neto, o qual trata-se de uma solicitação de auxílio em relação aos
recursos recolhidos na guia em questão, visando facilitar o acesso à Justiça de seus
jurisdicionados, determine ao Banco do Brasil, para que este firme convênio com as demais
instituições bancárias do País, permitindo que essas aceitem o recolhimento da FEDTJ, para
conhecimento e deliberação de Vossa Senhoria.
Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1f1q8y0lwderhy3a_lkupgiKKOtJn9zab?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sQ0aZal_ZpVy9U_zhN2UuQIjHry3bh0g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1049Z3F4RLdG72xY8tfaRSW9cEHHCaz0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1049Z3F4RLdG72xY8tfaRSW9cEHHCaz0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qDdZRAjYHIQDs32T4YKOXfAh3-6ib7MF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17ARKtlrD_UY8De24416u2z1_JBQo6xI_?usp=sharing
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PGI: 7130.2.191217.5695
Assunto: Proc. Ouvidoria 1642/19, Trata-se de novo questionamento da Dra. Natália Fernandes
Bolzan de Andrade, à Ouvidoria da OAB SP, quanto à determinação do TJ-SP para que
advogados distribuam cartas precatórias, enviem e-mails com ofícios, entre outras diligências
atinentes às funções do servidor.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1UEznCXBvxf72kIha1NyO3HL-GJQRdwle?usp=sharing

PGI: 5140.2.191213.495660
Assunto: Cópia do ofício 42/2019 - PTJA da Subseção de Santo André, solicita reunião com a
Comissão, para posterior apoio a assuntos: Instalação de CEJUSC; de salas de escutas de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência doméstica-Lei 13431/17, no
Fórum local; implantação do CEVAT-Centro de Visitação Assistida para crianças e
adolescentes em situação de alienação parenteral, também no Fórum local - Original do ofício
307/2019-PTJA, reiterando o of. 42/2019-PJTA. Recepcionamos a Informação de Secretaria da
funcionária Marília L.Araújo Messias, no verso do ofício 042/2019-PTJA, dizendo que o
assunto em questão foi respondido por meio do ofício nº 506/19-SC-ML, à Pres. da Subseção
de Santo André.
Link de acesso:

PGI: 7130.2.200909.5968
Assunto: Consulta da Subseção de São Pedro ao Tabelião de Notas do Mun.de Santa Maria da
Serra, Comarca de São Pedro-SP, sobre exigências exigidas por aquele Tabelião, enc. pelo Dr.
Aislan com direcionamento para as Comissões de Prerrogativas e Poder Judiciário Estadual.
Ofício 05/2020 , resposta do Tabelião do Pres. Subseção de São Pedro.
Link de acesso:

PGI: 7130.2.200915.5973
Assunto: Ofício 040/20 - C.A. - Sol. Pres. Subs. 183ª Monte Azul Paulista, informa a
aposentadoria de 3 funcionários do Cartório da Vara Única de Monte Azul Paulista e solicita a
substituição junto ao TJSP
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1xUp71tRDmGSTqwlo3AmQda9eC4_R0Dr6?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.201001.5987
Assunto: Of.nº068/20 81ª Subs.Mauá - AlteraçãoTabela Recolh. Custas Inventário /
Arrolamento / e outras que haja partilha de bens . Sol.interven.OAB SP e tbm ALESP p/verificar
possibilidade de alteração dessa Lei, no sentido de um escalonamento menor entre valores,
conf, sugerido, para ser mais justa e equânime a cobrança de tais custas, com enc. para
Comis. Poder Jud. Estadual .Em cumprimento a determinação do DD. Diretor Secretário-Geral,
Dr. Aislan de Queiroga Trigo.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7PH6B5WyzzArJh1v69QDHd5sKNjfgeh?usp=sharing

FORM.251/20

https://drive.google.com/drive/folders/1UEznCXBvxf72kIha1NyO3HL-GJQRdwle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xUp71tRDmGSTqwlo3AmQda9eC4_R0Dr6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xUp71tRDmGSTqwlo3AmQda9eC4_R0Dr6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7PH6B5WyzzArJh1v69QDHd5sKNjfgeh?usp=sharing
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Assunto: A Fonaje, dos Juízes de Juizados Especiais, por meio do enunciado nº 80,
determinou a impossibilidade de correção no pagamento de custas de preparo de recurso
inominado (a Apelação no JEC). É uma interpretação do artigo 42 da Lei dos Juizados
Especiais, que vai contra o artigo 1007 do CPC novo. Entendo esta resolução como
absolutamente inconstitucional, pois fere o acesso ao segundo grau de jurisdição e à Justiça
em geral, assim como o princípio de resolutividade do mérito do CPC. É uma ofensa ao direito
à ampla defesa e ao contraditório. Tenho um processo cujo recurso inominado não foi
conhecido por este motivo. Agravei da decisão e não foi próspero o recurso. Agora, me dirigirei
ao STF, por meio de Recurso Extraordinário. Verifiquei que algumas Turmas Recursais em São
Paulo adotam, por vezes, entendimento diverso, o que torna possível um incidente de
demandas repetitivas no próprio TJ-SP. Gostaria de auxílio da OAB, como amicus curiae ou na
interlocução com os Desembargadores e Ministros, na medida em que vejo muitos colegas de
profissão, muitos renomados e de longa carreira, prejudicados por este entendimento
inconstitucional. É uma ofensa às prerrogativas da advocacia.
Link de acesso:

FORM.283/20
Assunto: Desarquivamento de processos físicos. O provimento que fala da reabertura gradual
mantém suspenso os pedidos de desarquivamento dos autos. Em consulta ao STI do TJSP fui
informada que só realizarão os desarquivamentos com cópia do despacho do juiz com
deferimento da urgência, ainda o valor cobrado para desarquivamento em caráter de urgência
é muito maior que a requisição normal. O que é urgente para magistrados e tribunal? Para o
jurisdicionado TUDO é urgente! Solicito intervenção desta Comissão de Relacionamento para
que possamos desarquivar qualquer processo e pelo mesmo valor de tabela. Grata pela
atenção!
Link de acesso:

FORM.400/20
Assunto: Solicito a necessária intervenção para alteração do item 4 do Comunicado CG
466/2020, uma vez que as exigências para conversão dos processos físicos em digitais,
esbarra nas seguintes óbices: (1) é humanamente impossível a individualização de centenas
de páginas de documentos na forma preconizada; (2) é tecnicamente inviável a inclusão
individualizada de uma centena de documentos de forma individualizadas; (3) não tem
qualquer sentido classificar centenas de petições, despachos, certidões genericamente, sem
qualquer individualização e que não guardarão qualquer correlação com a numeração dos
autos físicos; (4) a juntada de documentos na forma sequencial atende os critérios de
celeridade do procedimento e facilidade da consulta; (5) a juntada de peças individualizadas
em nada facilitará o manuseios dos autos, pelas razões já expostas; (6) qualquer referência
deverá ocorrer em face na nova numeração que será atribuída ao processo digital.
Link de acesso:

FORM.413/20
Assunto: Prezados membros da Comissão, há no processo eletrônico vinculado ao TJSP, uma
movimentação processual em que se lê “Suspensão do Prazo: Prazo referente ao usuário foi
alterado para...” determinada data. Ocorre que tal movimentação pode levar ao erro o
advogado, que confiando na referida publicação, se equivoca em interpretá-la. Ademais o TJSP,
recebe muitos agravos de instrumentos de despachos nesse sentido de que há uma indução
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ao erro pela movimentação. Entretanto, o Tribunal tem entendido que se trata de
movimentação interna, referente ao Serventuário e não às partes. Sugere-se à r. Comissão que
proponha perante o TJSP a eliminação de tal informação/movimentação ao advogado, já que o
prejudica mais do que o auxilia, visto que para fins de efeitos processuais em nada suspende o
processo. Atenciosamente, Rodrigo Castro - OAB/PR nº 87.160 e 432.928/SP
Link de acesso: https://drive.google.com/open?id=1O2upFld6fj7IiRen-MNs5G6d3iPx7nWI

FORM.420/20
Assunto: Cobrança absurda e procedimento abusivo do TJ/SP para desarquivamento de
processos
Link de acesso: https://drive.google.com/open?id=1QlDGincDmjymMAScYZrWgHeBTVbTjXui

FORM.462/20
Assunto: Problemas graves com o sistema e-SAJ
Link de acesso:
https://drive.google.com/open?id=1AKIN45Nx11D4sHGohMK4skwpmgfHMvoY

Outros Assuntos:
Notícias site da OAB SP:

26/03/2020 - OAB São Paulo cria Comitê de Crise para atuar nas questões da Advocacia no
combate ao Coronavírus
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/03/oab-sao-paulo-cria-comite-de-crise-para-atuar-nas
-questoes-da-advocacia-no-combate-ao-coronavirus.13467

São Paulo (SP), 13 de maio de 2021.

Ciente e de Acordo:

Maria do Carmo Santiago Leite
Presidente interina
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