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ATA DA 12ª REUNIÃO DE TRABALHO 

Comitê Gestor de Orçamento e de Priorização do Primeiro Grau TJSP 

Portaria TJSP 9847/2020 

Biênio 2020/ 2021 

Assunto: 12ª Reunião de Trabalho do Comitê Gestor de Orçamento e de 

Priorização do Primeiro Grau (CGOP1G) do TJSP. 

Data: 03/12/2021 (sexta-feira) 

Horário: 10h às 11h33 

Local: Via Teams 

Presentes: (nomes dos participantes ao final) 

Trabalhos: 

Dr. Carlos Alexandre Böttcher, Juiz Coordenador do Comitê, abriu os 

trabalhos, cumprimentando a todos, agradecendo a disponibilidade de 

participação da última Reunião virtual ordinária do biênio 2020/2021. Em 

seguida, deu início aos itens da pauta. 

 

ATA 

 

1. Apresentação do CGOP1G e boas-vindas às Magistradas e aos Servidores 

eleitos para o biênio 2022/2023 convidados (as) para a reunião - Expositor: Dr. 

Böttcher.  

Manifestações: Dr. Böttcher resumiu os principais trabalhos realizados na gestão 

2020/2021, destacando ter sido um biênio profícuo, em que foram realizadas 

doze reuniões ordinária e três extraordinárias, de maneira remota, salvo a 

primeira, que ocorreu presencialmente. Agradeceu a todos os membros e deu as 

boas-vindas às Magistradas eleitas e aos Servidores eleitos, que serão designados 

no próximo ano. Desejou boas-vindas a todas e todos. Relembrou a 

disponibilização das pautas e atas em página própria do Comitê no Portal do TJSP, 

que espelham as atividades realizadas no biênio.  

Deliberação: deliberou-se oportuna ciência da ata aos membros do CGOP1G a 

serem designados para a próxima gestão (2022/2023) para subsidiar os  

trabalhos.   
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2. Governança Colaborativa - artigo 2º, inciso V, da Resolução CNJ 194/2014 (a) 

necessidade de participação e acesso prévio do CGOP1G aos estudos e projetos 

do TJSP, inclusive com facilitação de sua inclusão no fluxo de trabalho, por meio 

de formalização de alteração da Portaria n. 9.165/2015 para regulamentação do 

mencionado acesso a referidos estudos, projetos e procedimentos 

administrativos com impacto direto no Primeiro Grau, garantindo-se 

manifestação prévia à tomada de decisão; b) Ofício CGOP1G 02/2020: acesso aos 

estudos e sugestão de elaboração do banco de projetos do TJSP, c) Ofício CGOP1G 

02/2021: solicitação de participação de Juízes e Servidores nas Comissões do 

TJSP). Expositor: Dr. Böttcher. 

Manifestações: Dr. Böttcher comentou que os três pleitos representaram passos 

importantes da atuação do CGOP1G, ainda que não tenham sido deferidos na 

integralidade, ressaltando a necessidade de revisão da Portaria n. 9.165/2015, 

que instituiu o Comitê. Sugeriu que a próxima gestão verifique a Portaria para 

propor sua revisão, de modo a garantir acesso prévio aos estudos de interesse do 

Primeiro Grau, além de rever o assessoramento previsto ao Comitê. Acrescentou 

que a normatização, com previsão expressa de oitiva do Comitê, poderá ser passo 

importante para o reconhecimento desse direito do CGOP1G (item “a”). Houve 

solicitação de acesso de estudos, tendo apenas havido retorno da STI e da SPI, 

que apresentaram listagem de expedientes com projetos em andamento. Dr. 

Böttcher ressaltou que houvera proposta do CGOP1G de criação de portfólio ou 

banco de projetos, a qual não foi concluída no ano vigente, infelizmente (item 

“b”). Por fim, houve requerimento de alteração do Regimento Interno do TJSP 

para garantir a participação de Magistrados e Servidores nas Comissões, o qual foi 

rejeitado pelo Órgão Especial, esclarecendo que se tratava da segunda vez que 

esse pedido havia sido formulado. Dr. Böttcher consignou os agradecimentos ao 

Dr. Teraoka pelo empenho na obtenção de adesão aos termos do ofício por parte 

de alguns Desembargadores (item “c”).  Dr. Teraoka solicitou que se registrasse 

ter havido alteração substancial dos interlocutores, pois o pedido foi indeferido 

de forma mais fundamentada, demonstrando mudança de postura. Ambos os 

Magistrados registraram a importância de se envidarem esforços para que, em 

futuro próximo, seja reconhecido o direito de voto dos Magistrados de Primeiro 

Grau para os cargos de cúpula e direção do Tribunal. Dr. Böttcher também 

registrou os progressos na participação do CGOP1G no Orçamento e no 

Planejamento Estratégico.  

Deliberação: deliberou-se oportuna ciência dos ofícios mencionados e dos 

expedientes de projetos disponibilizados pelas Secretarias (SPI e STI) aos 
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membros do CGOP1G a serem designados para a próxima gestão (2022/2023) 

para subsidiar os trabalhos.   

 

3. Adequação orçamentária - artigo 2º, inciso III, da Resolução CNJ 194/2014 

(Apresentação de relatório com atualização). Expositora: Sra. Elisa Mitsiko 

Matsuse (SOF);  

Manifestações: Dr. Böttcher informou que a Sra. Elisa Matsuse enviara, na data 

anterior, o relatório atualizado, por meio da equipe do MSTeams. 

Deliberação: deliberou-se oportuna ciência do relatório atualizado enviado pela 

SOF aos membros do CGOP1G a serem designados para a próxima gestão 

(2022/2023) para subsidiar os  trabalhos.   

 

4. Equalização da força de trabalho - artigo 2º, inciso II, da Resolução CNJ 194/ 

2014 (Apresentação de relatório com atualização). Expositor: Sr. Pedro Cristóvão 

Pinto (SGP).  

Manifestações: Sr. Pedro Cristóvão Pinto informou que a atualização da tabela 

de lotação paradigma acontece semestralmente e é disponibilizada no portal do 

TJSP. Comentou que a última atualização ocorrera em agosto e que a próxima 

ocorrerá em fevereiro do próximo ano.  

Deliberação: deliberou-se oportuna ciência da tabela de lotação paradigma 

atualizada e do último relatório elaborado pela SGP aos membros do CGOP1G a 

serem designados para a próxima gestão (2022/2023) para subsidiar os  

trabalhos.   

 

5. Planejamento Estratégico do TJSP 2021/2026 - artigo 2º, inciso I e 4, inciso III, 

da Resolução CNJ 194/2014 (Apresentação de relatório com atualização sobre o 

assunto). Expositora: Sra. Carmen Giadans Corbillon (DEPLAN);  

Manifestações: Sra. Carmen Giadans Corbillon enviou relatório para os membros 

e comentou sobre a RAE (Reunião de Análise Estratégica), exigência do CNJ, 

permitindo acompanhamento das execuções, esclarecendo que aguardava 

orientação da próxima gestão para saber como prosseguiria o cronograma. 

Também consignou que o acompanhamento era muito motivador e que o TJSP 

aumentava a transparência com a realização das referidas RAEs.  

Deliberação: deliberou-se oportuna ciência do relatório de execução do 

Planejamento Estratégico (2021/2026) enviado pela DEPLAN aos membros do 

CGOP1G a serem designados para a próxima gestão (2022/2023) para subsidiar os 

trabalhos.   
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6. Outros assuntos: a) teletrabalho (minuta de ofício de solicitação de 

fornecimento de chip com internet e comodato de mobiliário para Servidores e 

Magistrados em teletrabalho. Expositor: Dr. Teraoka); b) recolhimento de custas 

(minuta de ofício à Diretoria de Comunicação Social para campanha de 

conscientização. Expositora: Dra. Carolina Duprat).  

Manifestações e deliberação: deliberou-se que os temas permaneceriam como 

sugestão para a próxima gestão em caso de interesse.  

 

Após os itens da pauta, Dr. Böttcher abriu a palavra aos participantes. Fizeram 

uso da palavra Dra. Cynthia Thomé, Sr. Pedro Cristóvão Pinto, Dr. Marcos Lima 

Porta, Sr. Edvaldo Sartor, Dr. Teraoka, Sra. Carmen Corbillon, Sra. Fabiana 

Roncaratti, Sra. Janaina Viscardi e Dra. Carolina Duprat, que parabenizaram e 

agradeceram o trabalho dessa gestão do Comitê, em especial, a condução dos 

trabalhos pelo Dr. Böttcher, destacando o empenho, dedicação e preparo para 

que os resultados apresentados fossem alcançados. Sr. Ighor Amorim, Servidor 

eleito para o biênio 2022/2023, agradeceu pela delicadeza do convite para 

participar do encerramento dos trabalhos, parabenizando os membros da gestão 

2020/2021 pelo trabalho desempenhado.  Dra. Ana Carolina Miranda de 

Oliveira, Magistrada eleita para o biênio 2022/2023, afirmou que pretende seguir 

o trabalho dessa gestão e as sugestões apresentadas. Dra. Daniele Machado 

Toledo, Magistrada também eleita para o biênio 2022/2023, parabenizou a todos 

pelo trabalho nobre desempenhado. Dr. Böttcher concluiu a reunião, 

agradecendo a todos os membros do Comitê, inclusive aos membros suplentes, 

pela dedicada participação no biênio 2020/2021. Também agradeceu a presença 

das Magistradas e Servidores eleitos e candidatos para a próxima gestão e o  

apoio da DEPLAN, na pessoa da Sra. Carmen Corbillon,  aos trabalhos do Comitê. 

Por fim, desejou que o próximo biênio seja ainda mais produtivo, na esperança 

de retomada das atividades normais, externando os votos de boas festas, bom 

recesso e Próspero Ano Novo de 2022 e encerrando os trabalhos.  

 

Participaram da reunião virtual, via Teams: 

Membros Titulares do CGOP1G: 

Carlos Alexandre Böttcher -  Coordenador  
Thiago Massao Cortizo Teraoka 
Carolina Martins Clemêncio Duprat Cardoso 
Fernando Awensztern Pavlovsky 
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 Janaina Martins Viscardi 
Jones da Silva Pizzol 
Fábio Makoto Tagliaferro Yokoyama 
Pedro Cristóvão Pinto  
Edivaldo Antonio Sartor 
Fabiana Roncarati 
Carmen Giadans Corbillon  

Membros Suplentes do CGOP1G: 

Cynthia Thomé 
José Tadeu Picolo Zanoni 
Marcos de Lima Porta  

Edson Categero Gonçales  

Jean Carlos Soares de Souza 

Nelson Gonçales Gomes Junior  

Rodrigo Teixeira 

Representante de Associações de Magistrados e Servidores: 
Ana Carolina Miranda de Oliveira (APAMAGIS)  

Convidados 

Daniele Machado Toledo 
Rodinei Rodrigues 
Ighor Raphael Das Neves Amorim 
Eliel Laurentino de Melo  
Emerson Martins 

Ausências Justificadas: 

Elisa Mitsiko Matsuse  
Bruno Machado Miano (APAMAGIS)  

  

(Nada mais, eu, Carla Suzana de Sá Campos Canavezzi, Escrevente Téc. Judiciário 

- Diretoria de Planejamento Estratégico do TJSP, minutei a presente Ata, a qual 

foi conferida e assinada digitalmente pelo Dr. Carlos Alexandre Böttcher, Juiz 

Coordenador do CGOP1G) 
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