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1ª Reunião de Trabalho do Comitê Gestor de Orçamento e 

de Priorização do Primeiro Grau TJSP 

Portaria TJSP 9847/2020 

Biênio 2020/ 2021 

 

Assunto:      Comitê Gestor de Orçamento e de Priorização do Primeiro Grau  

Data: 06/03/20 

Horário 15h00 às 17h30 (reunião) 

Local – Palácio da Justiça – 4º andar- sala 419 – Sala de Reuniões da Presidência  

Visita ao laboratório de Inovação –  INOV@TJ!  - FJMJr – salas 2115 e 2117 

Horário – Das 17h40 às 18h50  

Presentes: (lista de presença anexa)  

Trabalhos:   

Dr. Carlos Alexandre Böttcher, Magistrado eleito para compor o Comitê, abriu os trabalhos, 

cumprimentando a todos, agradecendo o comparecimento e registrando a presença do Exmo. Dr. 

Alexandre Andretta dos Santos, Juiz Assessor da E. Presidência do TJSP em assuntos de gestão de 

pessoas. Dr. Böttcher resumiu as atividades do Comitê com fundamento nas linhas da política de 

Primeiro Grau previstas na Resolução CNJ 194/2014, informando, também, que fora suplente em 

composição anterior do membro indicado pela E. Presidência do TJSP e que veio a assumir a 

Coordenação do Comitê nos últimos dois meses em razão da aposentadoria do então Coordenador. 

De forma geral, explanou sobre as linhas de atuação previstas nas normativas e as funções do 

Comitê.  Dr. Böttcher apresentou-se a todos os membros e pediu a gentileza a todos que também o 

fizessem. Após as apresentações de todos os Membros, Titulares e Suplentes presentes, foram 

discutidos os itens de pauta, como segue:  

PAUTA/ ATA 

1) Eleição de Magistrados Coordenador e Coordenador Adjunto do Comitê - artigo 5º, parágrafo 

1º, da Resolução CNJ 194/2014.  

Manifestações/ Deliberação: Dr. Böttcher, consultando se havia Magistrados interessados à 

Coordenação do Comitê, anunciou que lançava seu nome a candidato como Coordenador; Dr. 

Marcos de Lima Porta manifestou-se pela eleição do Dr. Böttcher como Coordenador, em razão de 

ter obtido maior número de votos na eleição para o Comitê. Os demais Magistrados e Membros 

manifestaram concordância com a candidatura e por aclamação, o Dr. Carlos Alexandre Böttcher 

foi eleito Coordenador do Comitê Gestor de Orçamento e de Priorização do Primeiro Grau do 

TJSP – biênio 2020/2021. Em seguida, Dr. Böttcher apresentou proposta para que fosse também 

eleito um Coordenador Adjunto, pois entendia necessária a definição da substituição em casos de 
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eventuais ausências do Coordenador, já sugerindo o nome do Dr. Thiago Teraoka, por conta do 

critério do número de votos obtidos no pleito. Não houve oposição dos demais magistrados 

membros titulares e nesse sentido, o Dr. Thiago Massao Cortizo Teraoka, magistrado eleito a 

compor o Comitê, foi eleito Coordenador Adjunto do Comitê Gestor de Orçamento e de 

Priorização do Primeiro Grau do TJSP – biênio 2020/2021; 

2) Fixação do calendário de reuniões do Comitê - artigo 5º-A, da Resolução CNJ 194/2014. 

Manifestações/Deliberação: -  

Reuniões 

Dr. Böttcher sugeriu e, assim ficou deliberado, que as reuniões ocorressem bimestralmente, com 

início às 10 horas, às primeiras sextas-feiras dos meses pares, a partir de abril de 2020, fixando-se o 

seguinte calendário para o ano de 2020: 03 de abril; 05 de junho; 07 de agosto; 02 de outubro e 04 

de dezembro.  

Presença: Estabeleceu-se que seriam convidados às reuniões, como obrigatórios, os Membros 

titulares e, como opcionais, os suplentes. 

Comunicação aos suplentes: também se estabeleceu que cada titular será responsável por 

comunicar, com a antecedência necessária, ao seu respectivo suplente, sua eventual ausência, 

assim como, deverá atualizá-lo sobre pauta, assuntos discutidos e deliberados. 

Atas: deliberou-se que a elaboração das atas ficará a cargo da Diretoria de Planejamento 

Estratégico – DEPLAN, a qual terá o prazo de cinco dias após a reunião (sexta-feira sucessiva) para 

envio da minuta da ata, por e-mail, aos Membros do Comitê (titulares e suplentes), com 

comprovante de remessa. Sucessivamente, os Membros do Comitê terão o prazo de cinco dias 

para manifestação sobre a minuta de ata, comunicando a todos os membros e à DEPLAN eventual 

necessidade de alteração. Caso os Membros estiverem de acordo com a minuta da ata, 

desnecessária manifestação. Findo o prazo, o Coordenador do Comitê apresentará versão final para 

publicação no sítio eletrônico do TJSP; 

3) Divulgação do canal de comunicação do Comitê.  

Manifestações/Deliberação:  Dr. Böttcher anunciou que solicitara criação de e- mail próprio do 

Comitê para estabelecimento de canal de comunicação com Magistrados e Servidores e que fora 

criado o e-mail institucional do Comitê Gestor de Orçamento e de Priorização do Primeiro Grau do 

TJSP: comiteprimeirograu@tjsp.jus.br. Referido email será usado para as comunicações do Comitê 

e para remessa da ata, nos termos do artigo 5-A, parágrafo 4 º, da Resolução CNJ 194/2014.  

4) Planejamento Estratégico do TJSP: alinhamento aos objetivos e linhas de atuação da Política de 

Primeiro Grau - artigo 2º, inciso I e 4, inciso III, da Resolução CNJ 194/2014. 

Manifestação: a Sra. Carmen Giadans Corbillon, Diretora de Planejamento (DEPLAN) e Membro do 

Comitê, explanou as fases de elaboração, tanto do modelo, quanto do fluxo de documentos 

referentes ao novo Planejamento Estratégico do Tribunal, que compreenderá o período de 2021 a 

2026. Também informou que fora preparada, pela DEPLAN, em conjunto com o Juiz Assessor de 

Planejamento, Dr. José Augusto Genofre Martins, minuta de pesquisa de diagnóstico/questionário, 

mailto:comiteprimeirograu@tjsp.jus.br
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dirigida ao Primero Grau, atualmente em fase de análise pela E. Presidência. Uma vez aprovado o 

modelo de questionário, os Magistrados e Servidores do 1º grau serão convidados a participarem 

desse diagnóstico, por meio do preenchimento do citado questionário. Em razão disso, quando da  

disponibilização da pesquisa, a Sra. Carmen disse que aproveitava o momento da reunião para 

solicitar a cooperação dos demais Membros do Comitê quanto à sua divulgação de forma ampla 

para participação maciça do público alvo na referida pesquisa. 

Deliberação – Deliberou-se que a DEPLAN informasse ao Comitê a atual fase de andamento e 

apresentasse os documentos pertinentes, de modo a possibilitar a participação ativa do Comitê no 

auxílio da elaboração do Planejamento Estratégico.  

 

5) Equalização da força de trabalho - artigo 2º, inciso II, da Resolução CNJ 194/ 2014 –  

Manifestações: – o Sr. Pedro Cristóvão Pinto, Secretário de Gestão de Pessoas (SGP) e Membro do 

Comitê, explicou como fora a implementação da Res. CNJ 219 no âmbito do TJSP em 2016, 

comentando o andamento dos trabalhos no sentido de ajustes, considerados necessários,  com 

apoio da consultoria externa para esse fim no intuito de conhecer e definir a complexidade das 

ações e atos relativos às atividades e às competências das unidades e seus contextos. Também 

informou que ocorriam reuniões de sua pasta com Juízes Assessores de Gestão de Pessoas da E. 

Presidência e a equipe da consultoria em referência. 

Sr. Fábio Makoto Tagliaferro Yokoyama, Secretário de Primeira Instância (SPI) e Membro do 

Comitê, manifestou-se a respeito dos trabalhos de elaboração dos “clusters” de competências das 
unidades. 

Sra. Carmen relembrou, quanto à Res. CNJ 219, que a então Presidência do Tribunal havia 

determinado que fosse implantada a referida Resolução e que havia prazo de cumprimento 

imposto pelo CNJ a todos os Tribunais. Por essa razão, o Exmo Desembargador Presidente do TJSP 

determinou que estudos fossem feitos na SPI, antigas SGRH (SGP) e SEPLAN (Deplan). Após muitos 

levantamentos, foram criados critérios quantitativos para adoção da Res. 219 no TJSP. 

Sr. Vagner Sebastião Sperone, Membro do Comitê, ressaltou a importância do instituto da 

remoção de servidores, observando que faltava comunicação e representação nessas reuniões, 

sendo necessário conhecimento da realidade local para as decisões de remoções. 

Deliberação – Deliberou-se que o Sr. Pedro Cristóvão Pinto, Secretário (SGP), apresentasse 

relatório escrito ao Comitê sobre o atual andamento da questão da equalização da força de 

trabalho, no prazo de dez dias. Sem prejuízo, questão da remoção será colocada em próxima pauta 

de reunião.  

 

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

Manifestações – Após explicação da Sra. Elisa Mitsiko Matsuse, Secretária de Orçamento e 

Finanças (SOF) e Membro do Comitê, que reforçava a importância do Comitê no auxílio da 

elaboração da proposta orçamentária, comentando as regulamentações do Orçamento, 
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perpassando pelas três Leis Orçamentárias e que o Plano Plurianual (PPA) refere-se ao período de 

2020/2023, mencionando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano de 2021. Também explicou 

o fluxo de trabalho desde a coleta de sugestões, que compõem a proposta orçamentária até a 

proposta final, propriamente dita.  

Dr. Teraoka  comentou o modelo e fluxo de composição da proposta orçamentária e solicitou 

explanações concretas para se atender ao comunicado da SOF sobre as solicitações e necessidades 

dos diversos setores envolvidos no orçamento e que havia dúvida quanto a pedidos, inclusões de 

demandas dos setores na proposta orçamentária, análise etc. Também mencionou o prazo exíguo 

que havia para o Comitê encaminhar sugestões à proposta orçamentária à SOF.   

Deliberação – Deliberou-se que a Sra. Elisa Mitsiko Matsuse, Secretária (SOF), apresentasse 

material escrito ao Comitê, acompanhado de documentos pertinentes, com explanações sobre o 

trâmite orçamentário e sobre o atual andamento da questão, no prazo de cinco dias. Também se 

deliberou prazo sucessivo de cinco dias para manifestação dos Membros para esclarecimento de 

dúvidas e apresentação de propostas ao Comitê para deliberação. 

7) Demais linhas de atuação da Política de Priorização do Primeiro Grau e o papel do Comitê - 

artigos 2º e 4º, inciso I, da Resolução CNJ 194/2014.   

Dr. Böttcher solicitou a todos os Membros do Comitê que refletissem sobre as linhas de atuação da 

Política de Priorização do Primeiro Grau, previstas na Resolução em questão, a fim de trazerem 

ideias e projetos para o biênio a serem discutidos na próxima reunião. Escopo principal de o Comitê 

ocupar-se de projetos efetivos, não bastando divisão formal em Subcomitês. Dr. Bruno Machado 

Miano, representando a APAMAGIS, sugeriu a atualização de trabalho do primeiro Comitê, o que 

será objeto de deliberação na próxima reunião.  

8) Visita ao Laboratório de Inovação do TJSP – INOV@TJ! .  

Após reunião, estiveram em visita ao INOV@TJ!  os Drs. Böttcher e Teraoka; as Sras. Elisa, Fabiana, 

Janaína e Carmen e os Srs. Jones e Vagner, todos Membros do Comitê. Ali permaneceram em 

pequena reunião, momento que discutiram as finalidades do Laboratório, segundo a Portaria de 

criação e temas a serem futuramente trabalhados naquele âmbito. (Nada 

mais,____________________ Carmen Giadans Corbillon, Diretora de Planejamento Estratégico do 

TJSP, registrei este relatório.  








