
 
 
 

105ª SUBSEÇÃO – LORENA 

 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 
MODELO DE RECURSO PARA PAGAMENTO HONORÁRIOS 

 
ILMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA 105ª SUBSEÇÃO DE LORENA/SP 

 

(Advogado), devidamente inscrito na OAB/SP (numero da inscrição), com o escritório 

estabelecido à (endereço), vem respeitosamente, apresentar recurso em face do não pagamento 

de honorários da certidão (n° da certidão, em anexo), pelas seguintes razões: 

 

1) O (a) Advogado (a) foi nomeado para ajuizar (ou contestar) ação (-------) em face dos 

interesses do(a) assistido(a) ( nome do(a) assistido(a)) 

 

2) O processo chegou ao seu termo e o oficio Judicial expediu a certidão de honorários, cujo 

pagamento foi recusado pela Defensoria Publica do Estado de São Paulo, equivocadamente. 

 

3) Com o decorrer da r. sentença (doc. anexo), o feito foi extinto sem julgamento de mérito em 

razão da ausência da parte na audiência, não concorrendo o (a)  profissional de advocacia para 

a extinção preliminar do feito. (Descrever neste parágrafo os motivos que justificam o 

pagamento da certidão) 

 

4) Isto posto é a presente para tal missivo seja encaminhado à Defensoria Publica do Estado de 

São Paulo, para que seja provido pagamento dos honorários, tal como regrada no Convênio, 

como forma de Justiça. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Lorena, ____ de __________ de _________ 

 

___________________________________________________ 

Nome 

OAB/SP 

 

 

 



 

OBSERVAÇÕES: 

 

Visando imprimir um melhor atendimento à advocacia, recomendamos seja adotado os 

seguintes procedimentos para pleitear a revisão da recusa do pagamento da certidão: 

 

1)  ANEXO VII – DOS HONORÁRIOS E CERTIDÕES  DOS HONORÁRIOS. 

 

§2º: O recurso contra o indeferimento do pagamento a que se refere o parágrafo anterior 

deverá ser realizado mediante envio de e-mail à Subseção de inscrição do advogado, com o 

título “Recurso de Pagamento”, no qual o advogado anexará cópia da certidão protocolizada 

na Subseção, extrato de pagamento do MI e cópia da sentença prolatada no processo. 

Obs: Confeccionar um único arquivo em formato pdf, anexando no e-mail. 

 

§3º: No caso de não pagamento de certidão, e não sendo o caso de recurso de pagamento (art. 

2º, §1º, III, do Anexo VII), o advogado encaminhará e-mail à Subseção de sua inscrição com o 

título “pedido de verificação de não pagamento”, anexando cópia da certidão protocolizada e 

o extrato de pagamento do MI.  

Obs: Confeccionar um único arquivo em formato pdf, anexando no e-mail. 

 

§4º: Para os casos previstos nos §§2º e 3º acima, as Subseções encaminharão os e-mails à 

Comissão de Assistência Judiciária para análise, que por sua vez encaminhará os respectivos 

expedientes à Assessoria de Convênios para julgamento.  

 

2)  O (a) advogado (a) deve digitalizar o recurso administrativo (modelo acima), contendo os 

documentos abaixo em um único arquivo e enviar para o e-mail aj.lorena@oabsp.org.br:  

(1) cópia da certidão recusada,  

(2) demonstrativo de recusa de pagamento,  

(3) sentença do MM. Juiz proferida nos autos, e peças processuais para atestar que o 

Advogado(a) não concorreu para a Extinção do feito. 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Assistência Judiciária 

 


