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caderno 1
ADMINISTRATIVO

Presidente:

Ricardo Mair Anafe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SPr - Secretaria da Presidência

PORTARIA Nº 10.111/2022

Atualiza a Portaria nº 9.952/2021, que dispõe sobre as 
designações dos Gestores de Metas do Planejamento 
Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
para o período de 2021 a 2026.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Portaria nº 9.952/2021 que dispõe sobre designações dos Gestores de Metas do Planejamento 
Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o período de 2021 a 2026;

CONSIDERANDO a nova composição da cúpula administrativa do Tribunal de Justiça de São Paulo;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar os gestores das Metas do Planejamento Estratégico,

RESOLVE:

Artigo 1º - CESSAR as designações dos seguintes Senhores (as) Servidores (as) como Gestores (as) das Metas contidas 
no Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o período 2021 a 2026:

I. Meta 2.2 - Consolidar teletrabalho nas unidades administrativas e judiciais, até 31/12/2026, respeitadas as características 
próprias de suas funções, em percentual a ser estabelecido pela Alta Administração, com revisão periódica, levando em conta a 
produtividade atingida: Senhor PEDRO CRISTOVÃO PINTO;

II. Meta 5.1 - Manter atualizado o parque tecnológico: Senhor MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN;
III. Meta 5.3 - Prover infraestrutura para realização e gravação de teleaudiências para todas as unidades, até 31/12/2026: 

Senhor MARCO ANTONIO LOPES SAMAAN;
IV. Meta 10.5 - Manter o Índice de Atendimento à Demanda – IAD acima de 115%, até 31/12/2026: Senhora DEISE DONATONI 

CASADO;
V. Meta 10.6 - Reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida - TCL em 10%, até 31/12/2026: Senhora DEISE DONATONI 

CASADO;
VI. Meta 10.7 - Promover a adequação da organização judiciária, buscando otimizar a força de trabalho e os recursos 

despendidos com unidades judiciárias e os setores administrativos, até 31/12/2026: Senhor FÁBIO MAKOTO TAGLIAFERRO 
YOKOYAMA;

VII. Meta 13.1 - Cumprir 100% das Metas Anuais do Poder Judiciário Nacional: Senhora DEISE DONATONI CASADO;
VIII. Meta 21.1 - Posicionar o Tribunal de Justiça entre os três primeiros Tribunais do segmento estadual, no Ranking de 

Transparência, até 31/12/2023: Senhora DEISE DONATONI CASADO.

Artigo 2º - DESIGNAR os seguintes Senhores Servidores como Gestores das Metas contidas no Planejamento Estratégico 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o período 2021 a 2026:

I. Meta 2.2 - Consolidar teletrabalho nas unidades administrativas e judiciais, até 31/12/2026, respeitadas as características 
próprias de suas funções, em percentual a ser estabelecido pela Alta Administração, com revisão periódica, levando em conta a 
produtividade atingida: Senhor FÁBIO MAKOTO TAGLIAFERRO YOKOYAMA – Secretaria de Gestão de Pessoas;

II. Meta 5.1 - Manter atualizado o parque tecnológico: Senhor JEAN RODRIGUES DE ANDRADE – Secretaria de Tecnologia 
da Informação;

III. Meta 5.3 - Prover infraestrutura para realização e gravação de teleaudiências para todas as unidades, até 31/12/2026: 
Senhor JEAN RODRIGUES DE ANDRADE – Secretaria de Tecnologia da Informação;

IV. Meta 10.5 - Manter o Índice de Atendimento à Demanda – IAD acima de 115%, até 31/12/2026: Senhor RODRIGO 
TEIXEIRA – Diretoria de Planejamento Estratégico;

V. Meta 10.6 - Reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida - TCL em 10%, até 31/12/2026: Senhor RODRIGO TEIXEIRA – 
Diretoria de Planejamento Estratégico;

VI. Meta 10.7 - Promover a adequação da organização judiciária, buscando otimizar a força de trabalho e os recursos 
despendidos com unidades judiciárias e os setores administrativos, até 31/12/2026: Senhora Vanessa Cristina Martiniano - 
Secretaria de Primeira Instância (SPI);
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VII. Meta 13.1 - Cumprir 100% das Metas Anuais do Poder Judiciário Nacional: Senhor RODRIGO TEIXEIRA – Diretoria de 
Planejamento Estratégico;

VIII. Meta 21.1 - Posicionar o Tribunal de Justiça entre os três primeiros Tribunais do segmento estadual, no Ranking de 
Transparência, até 31/12/2023: Senhor MARCO AURELIO GIOVANI VISCONTI – Diretoria de Planejamento Estratégico.

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

(a) RICARDO MAIR ANAFE, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 10.112/2022

Dispõe sobre a composição dos integrantes do Comitê de 
Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, biênio 2022-2023.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o artigo 3º, da Portaria nº 9.951/2021, que instituiu a Governança da Execução do Planejamento 
Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o período de 2021 a 2026, e,

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a composição plena do referido Comitê - biênio 2022-2023,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, até 31 de dezembro de 2023, para compor o Comitê de Gestão Estratégica, os Excelentíssimos (as) 
Senhores (as) Magistrados (as):

• Dr. Fausto José Martins Seabra - Presidência;
• Dr. Ricardo Dal Pizzol - Presidência
• Dr. José Marcelo Tossi Silva - Presidência;
• Dra. Maria Cristina de Almeida Bacarim - Presidência;
• Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery - Presidência;
• Dr. Felipe Esmanhoto Mateo - Presidência;
• Dra. Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto - Presidência;
• Dra. Marcia Helena Bosch - Presidência;
• Dra. Paula Micheletto Cometti - Presidência;
• Dr. Alexandre Andretta dos Santos - Presidência;
• Dr. César Augusto Fernandes - Presidência;
• Dra. Laura Mota Lima de Oliveira Baccin - Presidência;
• Dra. Mônica Gonzaga Arnoni - Presidência;
• Dr. Bruno Ronchetti de Castro - Vice-Presidência;
• Dr. Fernando Antonio Tasso - Corregedoria-Geral da Justiça;
• Dr. Josué Modesto Passos - Corregedoria-Geral da Justiça;
• Dr. Sidney da Silva Braga - Corregedoria-Geral da Justiça;
• Dr. Swarai Cervone de Oliveira - Presidência da Seção de Direito Privado;
• Dr. Márcio Kammer de Lima - Presidência da Seção de Direito Público;
• Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha - Presidência da Seção de Direito Criminal;
• Dr. Egberto de Almeida Penido - Decanato e,
• Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho – Escola Paulista da Magistratura –Magistrado integrante da EPM.

Artigo 2º - DESIGNAR a Excelentíssima Juíza Assessora da Presidência - Planejamento e Gestão, Dra. Paula Micheletto 
Cometti, como coordenadora dos trabalhos do referido Comitê.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua disponibilização.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

(a) RICARDO MAIR ANAFE, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 55/2022

Dispõe sobre a implantação da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) – 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca 
da Capital.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos “a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”;

CONSIDERANDO a implantação do processo eletrônico nas unidades judiciais do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO a meta de priorização da 1ª instância constante na recomendação do CNJ;

CONSIDERANDO a necessidade de modernizar a estrutura e a organização das unidades judiciais do Tribunal de Justiça, 
para a utilização do meio eletrônico no processamento de autos judiciais;

CONSIDERANDO que as unidades judiciais híbridas, que processam feitos físicos e digitais, passam por uma fase de 
transição, de digitalização de processos físicos, para tramitação em formato 100% digital;

CONSIDERANDO que, doravante, o método de processamento eletrônico de autos judiciais exige um novo formato que 
proporcione maior eficiência e produtividade;

CONSIDERANDO o critério estabelecido no Provimento CSM nº 2.129/2013, para a estruturação e organização dos Ofícios 
Judiciais dos Foros Digitais, no sentido de que cada Ofício Judicial execute, no mínimo, os serviços auxiliares de três Varas, e, 
no máximo, de cinco Varas, atribuindo-se, sempre que possível Varas de mesma competência, com equilíbrio da distribuição de 
atribuições de competência entre os Ofícios Judiciais Digitais, para proporcionar responsabilidades equiparadas; 

CONSIDERANDO os resultados positivos de aumento da produtividade das equipes de cartório e de gabinetes das UPJs já 
instaladas, 

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica implantada a Unidade de Processamento Judicial – 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da 
Capital, a qual competirá a execução dos serviços auxiliares das 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da referida Comarca.

Art. 2º - A Unidade de Processamento Judicial – 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital terá a seguinte 
estrutura:

Escrivão Judicial da UPJ
Equipe de Atendimento ao Público e Movimentação Administrativa
Equipe de Movimentação de Processos Digitais
Equipe de Cumprimento de Processos Digitais

Parágrafo único - Os níveis hierárquicos das unidades referidas neste artigo são:
I – de Coordenador para o Escrivão Judicial da UPJ;
II - de Chefe de Seção Judiciário para o Gestor de Equipe.

Art. 3º - Os(As) servidores(as) designados(as) em cargo de comando (Coordenador e Chefe de Seção Judiciário) dos 
Ofícios das 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital permanecerão nos referidos cargos até a vacância, 
qualquer que seja o motivo da ocorrência (aposentadoria, exoneração, falecimento ou destituição), ficando à disposição da UPJ 
1ª a 5ª Varas Cíveis do referido Foro para aproveitamento em sua estrutura e nos Gabinetes dos(as) Juízes(as) de 1º Grau.

Parágrafo Único – Fica vedado o preenchimento dos cargos de comando mencionados no caput deste artigo que vierem a 
vagar durante a vigência deste provimento.
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Art. 4º - Os Gabinetes dos(as) Juízes(as) de 1º Grau das 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital, 
enquanto vigente o presente provimento, terão a seguinte estrutura:

Dois Assistentes Judiciários;
Dois Escreventes Técnicos Judiciários; e
Dois(Duas) Estagiários(as) de Direito

§1º - Os(As) Chefes de Seção Judiciários dos 1º ao 5º Ofícios Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital suprirão a 
posição de um(a) dos(as) Escreventes Técnicos Judiciários do Gabinete do(a) Juiz(a) de 1º Grau, em razão do disposto no 
artigo 3º. 

§2º  - Se houver afastamento ou vacância do cargo de Juiz de Direito Titular de uma das Varas mencionadas no caput deste 
artigo, os(as) Escreventes Técnicos Judiciários permanecerão com o(a) Juiz(a) de Direito que assumir a Vara, independente de 
publicação específica, salvo se o(a) Magistrado(a) expressamente manifestar interesse em alterar os(as) servidores(as).

Art. 5º - Quando mais de um(a) dos(as) Escreventes Técnicos Judiciários do Gabinete dos(as) Juízes(as) de 1º Grau se 
ausentar por período superior a 45 dias consecutivos, poderá um(a) dos(as) servidores(as) lotados(as) na UPJ 1ª – 5ª Varas 
Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital ser designado(a) para suprir a ausência enquanto perdurar o afastamento.

§ 1º - Se não houver servidor(a) em número suficiente na UPJ - 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital 
para atender o disposto no caput deste artigo, a Presidência do Tribunal de Justiça providenciará escrevente para suprir a 
ausência.

§ 2º - Não haverá designação de substituto(a) temporário(a) nos períodos de ausência do(a) Chefe de Seção Judiciário 
que atua no Gabinete do(a) Juiz(a) de 1º Grau, aplicando-se as regras contidas no caput deste artigo no caso de ausências 
consecutivas.

§ 3º - Não será permitida a movimentação de servidores(as), de qualquer natureza, da UPJ - 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro 
Central da Comarca da Capital pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da efetiva instalação da unidade.

Art. 6º - Este provimento conjunto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do início das 
atividades da UPJ - 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
São Paulo, 19 de abril de 2022.

(a) RICARDO MAIR ANAFE
Presidente do Tribunal de Justiça

(a) FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Corregedor Geral da Justiça.
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SPI - Secretaria de Primeira Instância

COMUNICADO CONJUNTO Nº 226/2022
(Protocolo CPA nº 2022/16030)

A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Magistrados, Procuradores, 
Advogados, Defensores Públicos, Promotores de Justiça, Dirigentes e Servidores de todos os Colégios Recursais do Estado 
que:

1) Desde 28/03/2022 todas as guias DARE indicadas no peticionamento eletrônico pelos advogados estão sendo queimadas 
automaticamente no sistema SAJSGCR5, incluindo o acervo de guias indicadas desde 03/03/2022, conforme Comunicado 
Conjunto nº 114/2022.

1.1) A consulta da situação da guia pela Unidade Judicial no sistema SAJSGCR5 poderá ser realizada pelo menu “Cadastro” 
(Originários ou Recursos) → botão “Despesas Processuais” ou pelo menu “Cadastro” → tela “Despesas Processuais”. Em 
caso de subprocessos, poderá efetuar a consulta pelo menu “Cadastro” > “Incidentes e Petições Avulsas”.

1.2) Caso o advogado junte a guia DARE em petição inicial ou intermediária, mas não informe seu número no peticionamento, 
a guia não será apresentada na tela/aba de “Despesas Processuais” e, como consequência, não vinculada ao processo e 
não será queimada/inutilizada automaticamente. Com isso, o Colégio Recursal poderá, com base no artigo 196, inciso III 
das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, expedir ato ordinatório para intimação do advogado, a fim de regularizar a 
pendência por meio de novo peticionamento (intermediário) com a indicação da guia emitida e paga.

2) Está disponível no Sistema SAJSGCR5 a funcionalidade denominada “funções de segurança” que possibilitará a inclusão, 
alteração e exclusão da guia DARE pelo servidor com perfil próprio (juízes, escreventes, chefes de seção, coordenadores e 
assistentes judiciários) para proceder aos ajustes necessários em casos de dificuldades relacionadas à queima das guias, 
exclusivamente nestas situações:

2.1) Quando o advogado informar no peticionamento eletrônico a mesma guia por duas vezes, o Colégio Recursal identificará 
a guia informada em duplicidade e procederá a sua exclusão, encerrando-se a pendência.

2.2) Quando o advogado informar guia que ainda não foi paga ou guia inválida (número incorreto, ausência do complemento 
0001 ou guia emitida no Portal SEFAZ) o servidor poderá excluir esta guia, eliminando a pendência.

2.3) Tratando-se de processos que tramitam em meio físico, em que não ocorre a “queima automática”, a Unidade Judicial 
deverá utilizar a “função de segurança”, que permitirá a inclusão da guia DARE no Sistema SAJSGCR5 pelo usuário interno, 
propiciando a queima da guia. Este procedimento dispensa a vinculação da guia ao processo e a sua consequente queima no 
Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos, conforme estabelecido no Provimento CG nº 01/2020.

3) Quando identificada a vinculação de guia DARE a recurso incorreto, deverá a Unidade Judicial certificar o ocorrido no 
processo. Eventual pedido de restituição das custas deverá observar, no que couber, os Comunicados CG nº 1.158/2021 e 
CG nº 560/2021.

4) Confirmado o pagamento da guia DARE no recurso principal e/ou no subprocesso não será necessária a vinculação e a 
queima/inutilização da guia no Portal de Custas, uma vez que esta será queimada/inutilizada automaticamente pela rotina do 
sistema.

5) O Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos será utilizado para a queima de guias DARE exclusivamente em situações 
de contingência.

6) Os materiais de apoio estão disponíveis nos links:

Colégios Recursais: http://www.tjsp.jus.br/moodle/livre/course/view.php?id=1845 

Advogados: http://www.tjsp.jus.br/CapacitacaoSistemas/CapacitacaoSistemas/ComoFazer, tópico “Peticionamento 
Eletrônico”

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 56/2022
CPA 2021/70555

Implanta o fluxo de trabalho da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) – 1ª a 5ª Varas Cíveis do Foro Central da 
Comarca da Capital

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições 
legais,

 
CONSIDERANDO a implantação da Unidade de Processamento Judicial para atendimento das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital;

CONSIDERANDO a suspensão das atribuições dos Ofícios de Justiça afetos às citadas Varas;
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CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o fluxo de trabalho da estrutura criada até que a E. Corregedoria Geral da 
Justiça estabeleça Normas específicas para as UPJs;

RESOLVEM:

Artigo 1º - A Unidade de Processamento Judicial – UPJ, que realizará as atividades cartorárias das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 
Cíveis do Foro Central da Comarca da Capital e os Gabinetes dos Juízes de 1º Grau das respectivas varas observarão o fluxo 
de trabalho estabelecido neste provimento.

Artigo 2º - Compete ao escrivão judicial:
I – Coordenar e administrar a unidade de processamento judicial;
II – Conferir e assinar expedientes;
III – Acompanhar a produtividade dos servidores e das equipes;
IV - Conferir os mandados de levantamento eletrônico ou alvarás;
V – Garantir o normal fluxo de trabalho, com disciplina, organização e estrito cumprimento dos horários de funcionamento;
VI – Zelar para que não haja qualquer preferência na tramitação dos processos de uma vara em relação à outra, ressalvados 

os casos de urgência;
VII – Abrir diariamente o e-mail institucional da unidade, podendo delegar ao Gestor da Equipe de Atendimento ao Público e 

Movimentação Administrativa, encaminhando aos e-mails das Varas respectivas todos aqueles cuja resposta/informação devam 
ser conferidas/elaboradas pelo magistrado, como, por exemplo, os referentes à Agravo de Instrumento e notificando às equipes 
os assuntos que lhes forem competentes;

VIII – Atender os juízes em exercício nos trabalhos relativos à unidade de processamento;
IX – Abrir, controlar e encerrar os livros e classificadores da Unidade;
X – Elaborar e encaminhar a frequência e avaliação de desempenho dos funcionários da Unidade, podendo delegar a tarefa, 

se o caso;

Parágrafo único. Estão subordinados ao escrivão judicial os gestores das equipes da unidade.

Artigo 3º - Para desempenho de suas atividades, os escreventes, agentes e estagiários da unidade de processamento 
judicial serão divididos em três equipes, cada qual coordenada pelo respectivo gestor:

I – Equipe de Atendimento ao Público e Movimentação Administrativa;
II – Equipe de Cumprimento dos Processos Digitais;
III– Equipe de Movimentação dos Processos Digitais.

Artigo 4º - A Equipe de Atendimento ao Público e Movimentação Administrativa será responsável pelo atendimento ao 
público no balcão físico ou virtual; pelo e-mail institucional da unidade quando delegado pelo Escrivão; pela digitalização dos 
autos físicos desarquivados, desde que tenha a situação alterada para “em andamento”, dos redistribuídos e os retornados do 
2º Grau; pela guarda, carga, recebimento e desarquivamento de processos físicos remanescentes até a total digitalização da 
unidade; pelo correio e malote.

§1º Compete ao gestor da Equipe de Atendimento ao Público e Movimentação Administrativa:
I – Coordenar os trabalhos da equipe;
II. Proceder à guarda e escrituração dos livros e classificadores em uso pela equipe;
III. Coordenar os serviços de atendimento físico e virtual;
IV. Gerenciar a digitalização de documentos e processos, inclusive os prazos para destruição, de acordo com as Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; 
V. Controlar o painel de editais; 
VI. Assinar mandados de levantamento eletrônico, alvarás e certidões, quando determinado pelo escrivão; 
VII – Quando delegado pelo Escrivão, abrir diariamente o e-mail institucional da unidade, encaminhando aos e-mails 

das Varas respectivas todos aqueles cuja resposta/informação devam ser conferidas/elaboradas pelo magistrado, como, por 
exemplo, os referentes à Agravo de Instrumento e notificando às equipes os assuntos que lhes forem competentes; 

VIII. Auxiliar o escrivão no que lhe for solicitado

§2º Compete à Equipe de Atendimento ao Público e Movimentação Administrativa:
I – Carga e recebimento de documentos e processos físicos, realizando o transporte entre setores se necessário;
II – Arquivamento e desarquivamento de processos físicos;
III – Correio e malote;
IV – Atendimento de balcão físico ou virtual, mediante revezamento diário ou semanal;
V – Digitalizar os processos físicos desarquivados, redistribuídos e os em grau de recurso quando de seu retorno;
VI – Digitalizar documentos recebidos fisicamente, liberando-os nos autos digitais, procedendo ao devido andamento; 
VII - Tratar dos e-mails recebidos pela unidade, juntando os documentos nos autos digitais, procedendo ao devido andamento 

processual; 
VIII - Gerar senha de acesso aos autos sempre que solicitado e se em termos;
IX. Expedir as certidões de objeto e pé solicitadas em atendimento. 

Artigo 5º - A Equipe de Cumprimento dos Processos Digitais será responsável pelo cumprimento das determinações 
judiciais nos processos digitais.

§ 1º - Compete ao gestor da Equipe de Cumprimento de Processos Digitais:
I – Coordenar os trabalhos da equipe;
II – Conferir, assinar pelo fluxo de documentos e tornar públicos os expedientes;
III – Conferir mandados de levantamento eletrônico;
IV – Zelar para que todas as filas do fluxo digital tenham regular andamento;
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V – Monitorar a fila Ag. Encerramento do Ato;
VI – Elaborar modelos de atos ordinatórios;
VII – Auxiliar as equipes de gabinetes na elaboração de modelos de grupo com atos vinculados;
VIII – Auxiliar o escrivão no que lhe for solicitado.

§ 2º - Compete à Equipe de Cumprimento de Processos Digitais:
I – Tratar a fila do fluxo digital – “Ag. Análise de Cartório Urgente” em face do art. 1.265 das NSCGJ; 
II – Tratar as filas “Ag. Análise” do subfluxo de documentos: despacho, decisão interlocutória, sentença, termo de audiência 

e ato ordinatório, gerando o ato e expedindo o competente documento;
III – Tratar a fila “Ag. Impressão” do subfluxo de documentos: mandados - outros; ofício; carta; carta precatória/rogatória; 

termo, alvará, auto, edital, formal, guia, certidão e diversos, imprimindo os respectivos documentos ou procedendo os envios via 
e-mail, quando o caso;  

IV – Tratar a fila “Ag. Emissão” do subfluxo de documentos mandado; mandados - outros; ofício; carta; carta precatória/
rogatória; termo, alvará, auto, edital, formal, guia, certidão e diversos, expedindo os respectivos documentos, se o caso; 

V – Remover os atos que não pendem de cumprimento, das filas do subfluxo (decisão/despacho/sentença/termo de 
audiência/ato ordinatório);

VI – Gerenciar as tarjas dos processos;
VII – Intimar os peritos e demais auxiliares da justiça nomeados, gerando a senha de
acesso aos autos, a qual deve acompanhar a intimação. 

Artigo 6º - A Equipe de Movimentação dos Processos Digitais será responsável pela publicação, juntada (petições 
aguardando cadastro) e decurso de prazo nos processos digitais:

§ 1º - Compete ao gestor da Equipe de Movimentação dos Processos Digitais:
I – Coordenar os trabalhos da equipe;
II – Conferir e assinar expedientes, inclusive mandados de levantamento, quando determinado pelo escrivão;
III – Gerenciar todas as filas de retorno, procedendo ao devido andamento aos feitos;
IV – Zelar para que todas as filas do fluxo digital tenham regular andamento;
V – Monitorar a fila Ag. Encerramento do Ato;
VI – Verificar, periodicamente, a fila de Processos Arquivados;
VII – Auxiliar o escrivão no que lhe for solicitado.

§ 2º - Compete à Equipe de Movimentação dos Processos Digitais:
I - tratar as seguintes filas de processo:
a. Ag. Análise do Cartório;
b. Ag. Análise do Cartório - Urgente;
c. Encaminhar para Publicação;
d. Ag. Certificação da Publicação;
e. Ag. Decurso de Prazo – Publicação;
f. Ag. Hasta Pública - Leilão;
g. Ag. Laudo;
h. Ag. Decurso de Prazo;
i. Retorno do Distribuidor;
j. Retorno da Contadoria;
k. Retorno Setor Técnico - Ass. Social;
l. Retorno Setor Técnico - Psicologia;
m. Processo Suspenso;
n. Ag. Impressão;
o. Ag. Avaliação;
p. Processo em Grau de Recurso;
q. Processos Recebidos do 2.º Grau – Diligência;
r. Retorno do Segundo Grau – Recurso Eletrônico;
s. Retorno do Cejusc.
II - tratar o subfluxo de petição intermediária;
III – tratar as filas Ag. Devolução/Resposta e Ag. Decurso de Prazo do subfluxo de documentos mandado; mandados - 

outros; ofício; carta; carta precatória/ rogatória; e citação/intimação/vista/Portal;
IV – Tratar das filas de trabalho do fluxo de custas;
V – Gerar lauda de publicação e certificar sua ocorrência nos casos de envio manual à publicação;
VI – Cadastrar petições que não foram captadas pela juntada automática e/ou incidentes;
VII – Verificar diariamente os prazos, de acordo com as datas de vencimento, certificando-se o seu decurso e dar andamento 

ao feito;
VIII – Encaminhar os autos ao Setor de Conciliação para designação de data de audiência de conciliação;
IX – Encaminhar os autos para o Ministério Público, Defensoria Pública, Contador, Partidor, Setor Técnico – Assistente 

Social e Psicologia e Distribuidor;
X - Remover os atos que não pendem de cumprimento, das filas do subfluxo (decisão/despacho/sentença).
XI – Intimar partes e advogados para manifestação acerca do retorno e resposta de documentos; 
XII – Elaborar cálculos de preparo e remeter ao segundo grau, quando a atividade sobrevier de prazo decorrido; 
XIII– Juntar e dar andamento aos pedidos recebidos via e-mail; 
XIV - Emitir atos ordinatórios nos processos digitais das filas de sua atribuição; 

Artigo 7º - Compete aos gabinetes:
I – Elaborar minutas de despachos, decisões e sentenças;
II – Emitir atos ordinatórios nos processos digitais das filas de sua atribuição;
III – Realizar as pesquisas deferidas pelo juiz (RENAJUD, SISBAJUD, TRE, INFOJUD/ INFOSEG, SERASAJUD, ARISP 

etc.);
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IV – Tratar as seguintes filas de processo:
a. Inicial – Ag. Análise do Cartório;
b. Inicial – Ag. Análise do Cartório – Urgente; 
c. Entrados com Sigilo Absoluto; 
d. Conclusos – Despacho; 
e. Conclusos – Decisão Interlocutória; 
f. Conclusos – Sentença; 
g. Conclusos - Urgente; 
h. Sisbajud – Conclusos – Decisão; 
i. Sisbajud – Bloquear Valor;
j. Sisbajud – Ag. Resposta; 
k. Sisbajud – Ag. Transferência; 
l. Pesquisas; 
m. Conclusos Minuta;
n. Petição juntada – aguardando análise
o. Ag. Audiência
p. Ag. Análise Complemento Peticionamento
V – Manter atualizados todos os dados cadastrais dos processos digitais no sistema informatizado após as análises das 

petições iniciais e intermediárias;
VI – Criar os modelos de grupo, devendo:
a. preencher o nome do documento (que deve corresponder ao teor do documento);
b. vincular a movimentação específica;
c. vincular o(s) ato(s) correspondente(s), inclusive os de encaminhamento aos Portais;
d. selecionar o teor do documento (complemento da movimentação - Ctrl+M) para fins de publicação e emissão, quando 

necessária, de documentos;
e. marcar o check box “não emitir atos” quando, no modelo, não houver atos a serem cumpridos pelo cartório;
VII – Preencher/encaminhar, mensalmente, a planilha do Movimento Judiciário; 
VIII – Cadastrar o objeto da ação, quando da análise da inicial;
IX – Tornar publicável – no campo movimentação – as decisões de bloqueio, após a efetivação do ato; 
X – Cadastrar as audiências na pauta virtual, se designadas através despacho ou decisão judicial, monitorando os processos 

nos termos do art. 148 das NSCGJ;
XI – Importar eventuais mídias de gravação de audiências para o sistema informatizado; 
XII – Monitorar a assinatura de expediente dos magistrados, diariamente;
XIII – Vincular tarja de urgente para os casos de decisões urgentes a serem cumpridas, bem como removê-las quando 

verificada que a urgência não é mais existente;
XIV – Abrir diariamente o e-mail institucional da Vara, tratando todos aqueles cuja resposta/informação devam ser 

conferidas/aprovadas pelo magistrado, como os referentes a Agravo de Instrumento e encaminhar ao e-mail da UPJ aqueles 
cujas providências sejam exclusivamente da unidade.

XV – Providenciar as queimas das guias quando da análise de petições; 
XVI – Cadastrar o processo no portal de peritos, quando de sua nomeação; 
XVII – Elaborar cálculos de preparo e remeter o processo ao segundo grau, quando a
atividade sobrevier da análise de petição intermediária. 

Artigo 8º - As equipes da UPJ e os Gabinetes deverão gerenciar os processos digitais em que estiverem trabalhando, 
independentemente de quais filas se encontrarem, removendo as cópias das filas e/ou encerrando os atos, se o caso, 
gerenciando tarjas e atualizando dados cadastrais, de modo a mantê-los regulares para as atividades subsequentes.

Artigo 9º - Para as audiências presenciais caberá ao magistrado a designação de um dos escreventes do seu Gabinete para 
recepção do público das audiências e apoio para sua realização e serão obrigatoriamente realizadas nas salas especificamente 
designadas para este fim.

§ 1º - A pauta de audiências será disponibilizada aos gabinetes para designação de audiências em datas e horários disponíveis, 
evitando-se o agendamento para utilização da mesma sala, no mesmo dia e hora já utilizados por outro magistrado.

Artigo 10º - A Corregedoria Permanente da unidade de processamento judicial será exercida, exclusivamente, por um dos 
juízes das varas envolvidas no projeto, indicado pelo Corregedor Geral da Justiça.

§ 1º - Compete ao Juiz Corregedor Permanente da unidade de processamento judicial as apurações preliminares, as 
sindicâncias e os processos administrativos relativos aos servidores da unidade.

§ 2º - O Corregedor Permanente da unidade apresentará, mensalmente, relatórios das atividades à coordenação do projeto 
“UPJ - Unidade de Processamento Judicial”, composta por juízes assessores da Corregedoria Geral da Justiça e da Presidência 
do Tribunal de Justiça durante os primeiros 180 dias após a instalação.

Artigo 11º - Compete ao juiz de direito, em relação aos servidores lotados no seu Gabinete:
I - as apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos;
II - a elaboração e o encaminhamento das frequências e avaliações de desempenho.

Artigo 12º - O escrivão da unidade de processamento judicial, com auxílio dos gestores, apresentará, mensalmente, ao Juiz 
Corregedor Permanente relatório das atividades, que conterá:

I - Identificação dos serviços menos desenvolvidos ou deficitários;
II - Propositura e definição das medidas necessárias ao seu aprimoramento;
III - Avaliação das medidas implantadas.
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Parágrafo único - O escrivão da unidade de processamento judicial reportar-se-á ao Juiz Corregedor Permanente para 
orientação acerca das questões administrativas relativas à unidade.

Artigo 13º - O Comitê Gestor, presidido pelo Juiz Corregedor Permanente e composto por um juiz em exercício de cada vara 
abrangida pelo projeto, se reunirá mensalmente para avaliar e ajustar as atividades do cartório e dos gabinetes, bem como para 
elaborar propostas a serem encaminhadas à Coordenação.

Artigo 14º - Será mantida a identificação dos processos de cada uma das varas e seus respectivos magistrados.

Artigo 15º - Aplicam-se subsidiariamente a este provimento as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto ou pela Corregedoria Geral da Justiça.

Artigo 16º – A Unidade de Processamento Judicial iniciará suas atividades no dia 26 de abril de 2022.

Artigo 17º - Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do início das 
atividades da UPJ – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da capital, revogadas as disposições em 
contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

Des. RICARDO MAIR ANAFE
Presidente do Tribunal de Justiça

Des. FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
Corregedor-Geral da Justiça.

SEÇÃO I

ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Subseção I: Atos e comunicados da Presidência

SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

COMUNICADO SPI Nº 17/2022
CPA 2020/104208

CRONOGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE RETIRADA DE PROCESSOS ARQUIVADOS E REARQUIVADOS DAS COMARCAS 
DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

A SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTANCIA, por determinação da EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMUNICA aos MM. Juízes de Direito das comarcas do Interior abaixo elencadas que, nas 
datas abaixo informadas, no horário das 13:00 às 19:00, serão auditados e retirados os processos arquivados e rearquivados, 
registrados em sistema, bem como inseridos em coleta, até o dia 24 de abril, das seguintes localidades:

Comarcas do Interior Quantidade de 
Processos

Início da 
Auditoria

Término da 
Auditoria

Retirada da 
Transportadora Lote

ATIBAIA 445 25/04/22 25/04/22 02/05/22 2022040183502
BRAGANÇA PAULISTA 689 26/04/22 26/04/22 02/05/22 2022040183551
CAMPO LIMPO PAULISTA 822 29/04/22 29/04/22 04/05/22 2022040183700
ITATIBA 420 25/04/22 25/04/22 02/05/22 2022040183428
JUNDIAI 1304 26/04/22 27/04/22 03/05/22 2022040183618
PIRAPOZINHO 1085 25/04/22 25/04/22 02/05/22 2022040183773
PRESIDENTE EPITACIO 2028 29/04/22 29/04/22 04/05/22 2022040184058
PRESIDENTE PRUDENTE 4479 26/04/22 27/04/22 03/05/22 2022040183839
PRESIDENTE BERNARDES 580 28/04/22 28/04/22 03/05/22 2022040183883
PRESIDENTE VENCESLAU 1674 28/04/22 28/04/22 04/05/22 2022040183948
VARZEA PAULISTA 1542 27/04/22 28/04/22 04/05/22 2022040183661
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Comunica, ainda, que:
Os processos relativos à competência dos Juizados Especiais Cíveis, Execuções Fiscais (Municipais e Estaduais), 

bem como Livros relativos à organização dos Ofícios Judiciais e Unidades Administrativas não poderão ser enviados 
para armazenamento na empresa terceirizada, conforme Comunicado publicado no Diário Oficial dos dias 10, 11 e 
16/5/2007;

Fica dispensada a expedição de termo de guarda e transferência haja vista as regras contratuais descritas abaixo.
Contrato 120/2019:
“6.4 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para proteger os autos a serem 

transportados.
6.5 A CONTRATADA deverá coletar os autos diretamente nas unidades judiciais do Estado, nos locais indicados no 

Anexo 11.
6.6 Os autos deverão ser devidamente acondicionados para transporte pela CONTRATADA e serão tratados como 

confidenciais”;
Para a execução dos serviços autorizados neste comunicado deve ser mantida a observância das regras de segurança 

à saúde, estabelecidas nos protocolos de retorno ao trabalho presencial da SGP/Diretoria de Saúde e da SAAB.
IMPORTANTE: Os processos cadastrados aptos à auditoria e posterior retirada pela empresa, deverão estar dentro 

das unidades em locais acessíveis aos auditores de forma que eles não tenham que utilizar escadas ou bancos para 
movimentar esses processos no momento da atividade de auditoria.  De acordo com as cláusulas contratuais citadas 
abaixo, a auditoria deverá ocorrer necessariamente dentro da unidade judicial e uma vez concluída, a caixa com o 
conteúdo auditado deverá ser lacrada pelo auditor na presença de um funcionário da unidade e a remoção da caixa será 
realizada por agente da empresa Iron Mountain do Brasil Ltda. para espaço previamente indicado pela Administração/
Distribuidor, facilitando o transporte da caixa para guarda na empresa.

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

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

Processo Digital Nupemec nº 2011/71.542– Cejusc São Carlos - Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 
homologou o termo do convênio firmado entre o Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 
Comarca de São Carlos, com a Prefeitura Municipal de São Carlos, visando o funcionamento do Cejusc.

Assinatura: 23/03/2022.
Vigência: 60 (sessenta) meses.

Subseção II: Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça

DICOGE

DICOGE 2 

PROCESSO Nº 2022/33441 – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. 

Ciência ao recorrente do teor da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Corregedor Geral da Justiça no processo 
DICOGE nº 2022/33441 (autos nº 1000075-81.2022.8.26.0509) aqui transcrito: “Vistos. Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor 
desta Corregedoria Geral da Justiça e, por seus fundamentos, ora adotados, nego provimento ao recurso interposto pela douta 
defesa de FABIANO ARAÚJO, mantida a r. decisão do MM. Juiz de Direito designado para o DEECRIM – 2ª RAJ (Araçatuba). 
Encaminhe-se cópia do parecer e desta decisão ao MM. Juiz de Direito Coordenador do DEECRIM – 2ª RAJ. Intimem-se e 
arquivem-se os autos.” São Paulo, 31 de março de 2022. FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA - Corregedor Geral da 
Justiça. Advogados: Reinaldo de Brito Lourenço – OAB/SP nº 305.622 e Fabio Justino de Freitas – OAB/SP nº 428.100.

DICOGE 5.1

PROCESSO Nº 2021/40200 (0000370-20.2021.8.26.0300) - JARDINÓPOLIS - VICTOR ALEXANDRE GODOY 
FALAVINHA. 

DECISÃO: Vistos. Aprovo o parecer da MM.ª Juíza Assessora desta Corregedoria Geral da Justiça e, por seus fundamentos, 
ora adotados, revogo a decisão de arquivamento da MMª Juíza Corregedora Permanente, determinando a instauração de 
processo administrativo disciplinar em face do Sr. Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Jardinópolis 
quanto aos indícios de ilícito administrativo referidos no parecer. Com cópias da presente decisão e do parecer, oficie-se à MM.ª 
Juíza Corregedora  Permanente,  a  qual,  em  quinze  dias,  deverá  instaurar  o  processo administrativo disciplinar e comunicar 
esta Corregedoria Geral da Justiça. Publique-se. São Paulo, 19 de abril de 2022. (a) FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, 
Corregedor Geral da Justiça.
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PROCESSO Nº 2019/73756 - SÃO PAULO - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.  
DECISÃO: Vistos. Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor desta Corregedoria Geral da 

Justiça, por seus fundamentos, ora adotados. Edito, em consequência, o anexo Provimento CG 
nº 04/2022. Intimem-se. São Paulo, 18 de abril de 2022. (a) FERNANDO ANTONIO TORRES 
GARCIA, Corregedor Geral da Justiça. 
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COMUNICADO CG Nº 233/2022

PROCESSO Nº 2022/20882 – SÃO PAULO – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTRO PÚBLICO 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Juízo 

supramencionado, noticiando a suposta ocorrência de fraude em Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada junto ao 1º 
Tabelião de Notas da referida Comarca, em 11/03/2021, no livro 4766, fls. 153/157, na qual figura como outorgante vendedor 
Genelcy Dias Moreira, inscrito no CPF nº 013.***.***-38, neste ato representado por seu bastante procurador Jonatas Benini dos 
Santos, inscrito no CPF n° 362.***.***-77, nos termos da procuração lavrada junto à referida unidade em 21/12/2020, livro 4748, 
fls. 387,  e como outorgada compradora Vanda Abdalla da Cunha Freitas, inscrita no CPF n° 049.***.***-04, e que tem por objeto 
o imóvel registrado sob matricula nº 244.366, junto ao 9º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, tendo em 
vista fraude em escritura de venda e compra anterior que  deu o título de proprietária a referida vendedora.

Secretaria da Primeira Instância

COMUNICADO CG n.º 51/2021
(CPA: 188103/2017)

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados das Varas da Fazenda Pública Central, Senhores 
Advogados, Defensores Públicos, Dirigentes e Servidores das respectivas Unidades Judiciais que no caso de Cumprimento 
Provisório ou Definitivo de Sentença, cujo processo principal esteja em grau de recurso ou por qualquer motivo aguardando 
andamento na Vara de origem, havendo depósito referente a ofício requisitório emitido e diante da impossibilidade técnica de 
redistribuição do referido incidente de forma independente para a UPEFAZ – Unidade de Processamento das Execuções contra 
a Fazenda Pública da Capital, deverá o juízo de origem, excepcionalmente, expedir a ordem de pagamento e o respectivo 
mandado de levantamento ao credor, analisando as questões processuais pendentes.

(“Republicado por conter alterações”)

SEÇÃO III

MAGISTRATURA

Subseção I - MOVIMENTO DOS MAGISTRADOS

SEMA 3.3

SEMA 3.3.1 – DESIGNAÇÕES CAPITAL

JUÍZES DE DIREITO SUBSTITUTO(A) EM 2º GRAU

PRESIDÊNCIA DE SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Dr. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, JUIZ(A) DE DIREITO SUBSTITUTO(A) EM 2º GRAU, cessando a designação para 
integrar a 19ª Câmara de Direito Privado apenas para os julgamentos estendidos e para responder pelas urgências do Des. 
Nuncio Theophilo Neto a partir de 26/04/2022.

JUÍZES DE DIREITO AUXILIARES DA CAPITAL

Dr. DANIEL D`EMIDIO MARTINS, JUIZ(A) DE DIREITO AUXILIAR, São Paulo, para auxiliar, 1ª Vara do Juizado Especial 
Cível Central em 25/04/2022, sem prejuízo da designação anterior, em substituição ao Dr. FILIPE MASCARENHAS TAVARES.

Dra. FERNANDA HENRIQUES GONÇALVES ZOBOLI, JUIZ(A) DE DIREITO AUXILIAR, São Paulo, para auxiliar, Vara do 
Foro Central de Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher r (Anexo Judiciário da Casa da Mulher Brasileira) de 16/05/2022 
a 27/05/2022, sem prejuízo da designação anterior.

Dra. PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO, JUIZ(A) DE DIREITO AUXILIAR, São Paulo, auxiliando a 2ª Vara da Família e 
Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros, para funcionar no processo nº 1002015-23.2022.8.26.0011, 2ª Vara da Família e 
Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros a partir de 26/04/2022, mediante compensação, nos termos do Provimento CSM nº 
1870/2011.

Dr. EDUARDO GIORGETTI PERES, JUIZ(A) DE DIREITO AUXILIAR, São Paulo, para assumir, Vara da Região Oeste 
de Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher de 09/05/2022 a 18/05/2022, sem prejuízo da designação anterior, em 
substituição à Dra. RAFAELA CALDEIRA GONÇALVES.
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