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Subseção III: Julgamentos Administrativos do Órgão Especial

SEMA 1.2

SEMA 1.1.1

DISTRIBUIÇÃO – ÓRGÃO ESPECIAL

O Excelentíssimo Senhor Desembargador ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
comunica que será distribuído aos integrantes do egrégio ÓRGÃO ESPECIAL, no dia 21/11/2019, quinta-feira, às 13h30min, 
na sala 508, 5º andar do Palácio da Justiça, o seguinte expediente:

N° 77.048/2019 – DIADEMA
ADVOGADOS: Renato Sciullo Faria – OAB/SP nº 182.602 e Danyelle da Silva Galvão – OAB/SP nº 340.931 e OAB/PR nº 

40.508.
 

Secretaria da Primeira Instância  
 

COMUNICADO CG Nº2238/ 2019 
(Processo CPA nº 2013/186913) 

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades 

Judiciais da Primeira Instância que, a partir de 18/11/2019, ocorrerá adequação do módulo de cadastro de partes e 

representantes no sistema SAJ/PG5, observadas às orientações que seguem: 

1) Atualmente no cadastro de partes e representantes (tela de “Cadastro de Partes” e abas de Partes e Representantes 

(diversas telas)), temos as informações de “Doença Grave/Portador de Deficiência” reunidas em campo único:  

 

2) A partir de 18/11/2019, com a disponibilização de nova versão do sistema informatizado, tais campos serão 
apresentados de forma distinta: “Doença Grave” e “Portador de Deficiência”. Será criada uma tarja para indicação de 

pessoa com deficiência 

Campos: 

 

Tarja  

 

3) Na nova versão, para todos os processos (fase de conhecimento, execução, incidentes eletrônicos 

Precatórios/RPV), os dados do legado serão mantidos e concentrados no campo “Doença Grave”. 

4) Os processos apresentarão pendência, conforme a mensagem abaixo, para indicação de correção oportuna e 

paulatina pelas Unidades Judiciais.  

Para parte(s) desse processo havia anotação positiva de “Doença Grave/Portador de Deficiência”. Em 
razão de adequação de sistema, os campos foram separados e a anotação anterior migrou para o campo 
de “Doença Grave”. Revisar o processo/parte e efetuar a anotação no campo adequado, se “Doença 
Grave” ou “Portador de Deficiência”. 

Dúvidas poderão ser dirimidas no e-mail: spi.diagnostico@tjsp.jus.br 
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