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EXTRATO DE ATA DA 14ª REUNIÃO (SEMIPRESENCIAL) DO COMITÊ 

GESTOR DE ORÇAMENTO E DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU 

 
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Palácio da 

Justiça – sala nº 417 e via sistema teams, teve início a décima quarta reunião do Comitê Gestor 

de Orçamento e de Priorização do Primeiro Grau. 

 

Assuntos apreciados: 

 

1. Reforço quanto à comunicação a respeito de alteração da Res. CNJ 194/14 (Comitê de 

Priorização do Primeiro Grau) - expediente CNJ nº 4664-45.2016.2.00; 

Deliberação:  

Verificar no CNJ, o que há sobre priorização do primeiro grau quanto aos comitês de priorização do 

primeiro grau, se há rede dos comitês, etc, para, se o caso, sugerir ao CNJ formação de rede. 

2. Notícia do CONJUR de 07/07/2019 - Judiciário Conectado "A informatização só trouxe 

benefícios aos jurisdicionados e aos magistrados" – associação do tema ao Projeto de 

Robotização e Automação 2019 do TJSP;  

Manifestação: 

Dra. Maria Rita informou que a Presidência estruturou área específica, na TI, com servidores 

escolhidos, pontualmente, para esses projetos de robotização, mas, que, devido ao número desses 

servidores, os projetos eram priorizados; robô atuando nas execuções fiscais, para despachos 

automáticos; ARs; Bacenjud, que cogitavam deixar legado desse trabalho, talvez, Bacenjud nas varas 

cíveis comuns! Houve maior capacitação na TI, com servidores especializados na matéria. Criação de 

grupo de apoio técnico relacionado ao SAJ, inclusive, com cargos específicos e, nesses casos, já se 

apontavam resultados excelentes, com pequeno tempo de aplicação, uma economia de cerca de R$ 1.5 

milhões, em 55 dias.   

3. Andamento das atuais questões relativas ao TCE e, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - 

perspectivas até final de 2019, bem como, para o ano de 2020. Artigo do Dr. Conti “Jota” 

18/07/19 Fique alerta: o tribunal de Contas está de olho; 

Manifestação: 

Dra. Maria Rita: atualizou informações no sentido de que o TCE reconsiderou decisão para 

desconsiderar a questão do FUNDEB, que acaba em 2020, com perspectiva de renovação e, em razão 

disso, não entramos, em 2019, no limite; para os próximos anos, entram 50%, mas, que em 2019, a 

situação fica um pouco mais confortável, sendo que o índice do TJSP, deste modo, ficou em 5.5%. 

Importante frisar que a arrecadação estadual vem caindo, vertiginosamente, demorando, por esse 

motivo, haver recuperação econômica, que o cuidado com custos permanece e, sempre foi a 

preocupação do Presidente Des. Manoel Calças. Ou seja, não entramos no limite prudencial em 2019 

e, não entraremos em 2020, mas, que precisávamos de planejamento para 2021. 
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4.  Implantação das Leis Complementares; 

a) Lei Complementar 1.336/18 – Criação de Varas Regionais Especializadas e, 

b) Lei Complementar  1.337/18 – Criação das Turmas Recursais. 

Manifestação:  

Dra. Maria Rita explicou que o Presidente Des. Manoel Calças determinou estudos com a finalidade 

de implantação do que fosse possível, ainda nesta gestão. Uma vez que sobrevieram os cortes e a 

economia necessária, diante da grave crise orçamentária e financeira e, pensando na próxima gestão, 

para que não houvesse comprometimento, nesse sentido, deliberou suspender a continuidade.  

5. Teletrabalho para Magistrados – sugestão de proposição à Presidência do TJ de formação de 

grupo para estudo da viabilidade de normatização de Home Office para magistrados de 1º 

grau – Fundamento: isonomia entre magistrados de 1º e 2º graus - notícia de 21/08/2019 – 

TJMA - AMMA – Associação dos Magistrados Maranhão - PLEITEIA AO TRIBUNAL 

RESOLUÇÃO QUE INSTITUA TELETRABALHO PARA MAGSITRADO POR 

MOTIVO DE SAÚDE e, RESOLUÇÃO 570/2019 – CJF  – CONSELHO DA JUSTIÇA 

FEDERAL - DE  07/08/2019; 

Manifestação: 

Dr. Böttcher explanou os motivos de sugestão de item de pauta, tendo em vista isonomia entre 1º e 2º 

graus, que o fundamentava, fez suas considerações, em discussão. 

Deliberação: 

V.u., aprovar, pelo Comitê, a sugestão de envio de ofício à Presidência com proposta de criação de 

grupo de estudos para verificar a viabilidade de teletrabalho aos magistrados.  

6. Alteração do Regimento Interno TJSP – composição das Comissões Permanentes - artigo 46 

R.I.- parágrafo 5º “...salvo disposição específica, as comissões serão compostas por 03 

desembargadores.” Proposta: previsão para que a composição preveja 01 juiz de 1º grau -- 

indicado pelo Presidente do TJ ou, eleito - artigo 46, parágrafo 5º- do Regimento Interno do 

TJSP; 

Manifestação:  

Dr. Böttcher explanou os motivos de sugestão de item de pauta - isonomia entre 1º e 2º graus, fez suas 

considerações, em discussão. 

Deliberação:  

V.u., aprovar, pelo Comitê, a sugestão de envio de ofício à Presidência com proposta de alteração do § 

5º, do artigo 46, do Regimento Interno do TJSP, sugerindo que a composição das Comissões 

Permanentes do TJSP, passe a prever 03 desembargadores e, 02 juízes de 1º grau, em efetivo 

exercício, nas varas de entrância final, estes, mediante indicação do CSM e, aprovação do Órgão 

Especial.  
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7. Apresentação de Organograma TJSP atual, em cotejo com o Organograma da gestão anterior 

– se o desenho atual atende a priorização do primeiro grau e, se há propostas de melhorias; 

Deliberação: 

Sugeriram que organograma fosse feito até o nível de coordenadoria. Aguardar, se possível, para a 

próxima reunião, a atualização, em andamento, na Secretaria de Gestão de Pessoas, devido às reformas 

administrativas na gestão atual, bem como, ferramentas mais modernas.  

8. Administração participativa – o que o Comitê de Primeiro Grau poderia propor para tornar a 

administração mais democrática e, participativa, consequentemente, mais atenta ao 1º grau? 

Comitê Interinstitucional do TJSP de 2014/2015, teve alguma repercussão? - Portaria TJSP 

8964/2014 Conselho Consultivo Interinstitucional do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo (CCI-TJSP); 

Deliberação: Sobra de pauta. 

9. Andamento da proposta de criação de Laboratório de Inovação no TJSP, encaminhada pelo 

Comitê de Priorização do Primeiro Grau; 

Manifestação: 

Dra. Maria Rita informou que a solução pensada para a questão do laboratório de inovação, devido às 

mudanças dos espaços físico-estruturais das secretarias, bem como, as graves restrições orçamentárias, 

fosse criado de forma itinerante e, na DEPLAN, para startar a ideia de laboratório de inovação no 

TJSP, nada impedindo sua afixação posterior, em local físico adequado em estudos finais. 

10. Outros Assuntos;  

A) Microsoft. 

Manifestação: 

Dra. Maria Rita sendo questionada dos andamentos desse tema, informou que, quanto ao contrato com 

a empresa Softplan, o SAJ foi mantido, com melhores condições.  

B) Orçamento. 

Manifestação: 

Mazzotta questionando sobre o assunto referente à aprovação da proposta orçamentária para 2020, foi 

informado, pela Secretária Elisa, que estava disponibilizado na página transparência/site TJSP, 

encaminharia ao Comitê, informando que fora aprovado pelo Órgão Especial e, aguardava-se pela lei. 

C) Reunião com pré-candidatos à Presidência do TJSP. 

Manifestação: 
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Fabiana Roncaratti propôs reunião do Comitê com os Srs. Desembargadores candidatos à Presidência, 

apresentando-se os trabalhos do referido Comitê;  

Dr. Conti sugeriu fossem feitas perguntas aos pré-candidatos tendo em vista suas expectativas e 

propostas relacionadas ao Primeiro Grau (sobra de pauta). 

 

Participantes Presenciais: 

 

Magistrados Membros: José Mauricio Conti e, Carlos Alexandre Böttcher;  

 

Magistrada Convidada: Maria Rita Rebello Pinho Dias Alves; 

 

Secretária Membro: Simone Bento – Secretaria de Primeira Instância – SPI;  

 

Servidores: Fabiana Roncaratti e, Carmen Giadans Corbillon – Diretoria de Planejamento. 

 

Participantes à distância:  

 

Secretária Membro: Elisa Mitsiko Matsuse – Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF; 

 

Servidores Membros: Fernando Mazzotta e, Luiz Donizete de Souza. 

 


