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Artigo 6º - Haverá compensação de processos pela distribuição realizada nos termos do artigo 1º desta Resolução, conforme 
critérios que serão oportunamente estabelecidos pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 7º - A sistemática e a competência para realização dos plantões judiciários e audiências de custódia não serão 
modificadas por força da edição desta Resolução. 

Artigo 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação e a atribuição de competência estabelecida no artigo 
1º vigorará até o dia 05 de janeiro de 2023, sem prejuízo do julgamento pelos juízos ora indicados dos processos distribuídos 
nesse período. 

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

(a) RICARDO MAIR ANAFE, Presidente do Tribunal de Justiça.

SPI - Secretaria de Primeira Instância

COMUNICADO CONJUNTO Nº 587/2022
(Processo nº 2016/84971)

A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça, considerando o disposto no Provimento CG n° 
56/2021 e Comunicado CG n° 1951/2017, COMUNICAM aos Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e 
dos Distribuidores da Primeira Instância, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e aos Advogados que: 

1) Quando a ordem judicial não puder ser cumprida remotamente ou não for possível o compartilhamento de mandados, para
as cartas precatórias que forem encaminhadas por meio do peticionamento eletrônico de 1° Grau estarão disponíveis, a partir 
de 22/09/2022, novos campos que possibilitarão a inserção de dados do juízo deprecante. 
2) Na seção Carta Precatória deverá ser indicada a opção correspondente ao Tribunal de origem:
a) Para cartas precatórias expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo deverá ser selecionada a Origem “Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo”; 
b) Para cartas precatórias expedidas por outros Tribunais deverá ser selecionada a Origem “Outro Tribunal”.
3) Nas competências contempladas com a distribuição automática as cartas precatórias serão distribuídas automaticamente.
Para as demais competências o Distribuidor providenciará a distribuição manual. 
4) O material de apoio está disponível nos links abaixo:
Distribuidores: http://www.tjsp.jus.br/moodle/livre/course/view.php?id=1857 
Público externo: https://www.tjsp.jus.br/PeticionamentoEletronico 

SEÇÃO I

ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Subseção I: Atos e comunicados da Presidência

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Diretoria de Relações Institucionais - SPr 4

COORDENADORIA DE CERIMONIAL
CONVITE 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Ricardo Mair Anafe, tem a honra
de convidar os Senhores Desembargadores e Juízes de Direito da 46ª, 47ª, 48ª e 51ª Circunscrições Judiciárias para o 
Encontro Regional de Trabalho da 9ª Região Administrativa Judiciária, a realizar-se no dia 23 de setembro de 2022 
(sexta-feira), às 10h30, no Fórum da Comarca de São José dos Campos, na Avenida Salmão, 678 – Parque Residencial 
Aquarius – São José dos Campos/SP.
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SEMA 1.3

SEMA 3.1

EDITAL Nº 33/2022

POR DELIBERAÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA,

ACHAM-SE abertas, a partir do dia 19 de setembro de 2022 (segunda-feira) até às 18 horas do dia 23 de setembro de 
2022 (sexta-feira), as inscrições de Juízes (as) de Direito que, tendo as condições legais (artigo 81 e seguintes do Regimento 
Interno), pretendam requerer PROMOÇÃO para provimento das seguintes vagas de DESEMBARGADOR (A):

ANTIGUIDADE
01 (UM) CARGO DE DESEMBARGADOR (A) – CARREIRA

MERECIMENTO
01 (um) CARGO DE DESEMBARGADOR (A) – CARREIRA

OBSERVAÇÕES:

1. Somente serão aceitas inscrições efetuadas pela Internet, com a utilização do Portal da Magistratura, disponível para
acesso no seguinte endereço eletrônico: https://www.tjsp.jus.br/RHM/PortalMagistratura/

ATENÇÃO: não será aceita inscrição: 

a.) por ofício ou requerimento em papel, ainda que levado a protocolo pessoalmente na Sema;
b.) por e-mail ou outra forma de comunicação eletrônica, instantânea ou não, que não seja o Portal da Magistratura;
c.) enviada por fax ou malote.

2. As declarações nos termos do art. 81, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (endereço residencial, não ter
autos conclusos fora do prazo e não ter dado causa a adiamento injustificado de audiências) e a justificativa nos termos do art. 
81, § 2º do Regimento Interno do Tribunal Justiça (caso haja processos além do prazo legal), deverão ser feitas no Portal da 
Magistratura, em campo próprio.

Secretaria da Magistratura – Sema, 16 de setembro de 2022.

EDITAL Nº 34/2022

POR DELIBERAÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA,

ACHAM-SE abertas, a partir do dia 19 de setembro de 2022 (segunda-feira) até às 18 horas do dia 23 de setembro de 
2022 (sexta-feira), as inscrições de Juízes (as) de Direito que, tendo as condições legais (artigo 81 e seguintes do Regimento 
Interno), pretendam requerer REMOÇÃO para provimento das seguintes vagas de ENTRÂNCIA FINAL:

02 (DOIS) CARGOS DE JUIZ(A) DE DIREITO SUBSTITUTO(A) EM SEGUNDO GRAU

OBSERVAÇÕES:

1. Somente serão aceitas inscrições efetuadas pela Internet, com a utilização do Portal da Magistratura, disponível para
acesso no seguinte endereço eletrônico: https://www.tjsp.jus.br/RHM/PortalMagistratura/

ATENÇÃO: não será aceita inscrição:
a) por ofício ou requerimento em papel, ainda que levado a protocolo pessoalmente na SEMA;
b) por e-mail ou outra forma de comunicação eletrônica, instantânea ou não, que não seja o Portal da Magistratura;
c) enviada por fax ou malote.

2. As declarações nos termos do art. 81, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (endereço residencial, não ter
autos conclusos fora do prazo e não ter dado causa a adiamento injustificado de audiências) e a justificativa nos termos do art. 
81, § 2º do Regimento Interno do Tribunal Justiça (caso haja processos além do prazo legal), deverão ser feitas no PORTAL DA 
MAGISTRATURA, em campo próprio.

Secretaria da Magistratura - Sema, 16 de setembro de 2022.

COMUNICADO Nº 28/2020

Comunicamos aos Excelentíssimos Senhores Magistrados as instruções que deverão ser observadas para inscrição 
eletrônica ao concurso de promoção e remoção.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.tjsp.jus.br/RHM/PortalMagistratura/

AJUDA
No caso de dificuldade no acesso, entre em contato com o Suporte da STI 2.2, através do e-mail: sti.suportemps@tjsp.jus.

br
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Tela de Login
O Magistrado deverá informar seu login e senha de acesso aos sistemas do TJSP para acessar o Portal da Magistratura. 

Após realizar o login no Portal da Magistratura, é necessário localizar o item Concursos no menu lateral esquerdo para ser 
direcionado ao sistema de Promoção.

Tela de Identificação
No sistema de Promoção, na parte superior, ao lado esquerdo da tela, selecione o item Concurso e Pesquisa de Concurso 

de Promoção e Remoção, e siga os passos abaixo, para inscrição ou ajuste de inscrição:

Consulta de Concursos
Podem ser consultados todos os concursos, anteriores e atuais. O sistema de Promoção automaticamente apresentará 

todos os concursos que foram publicados no ano vigente. 

Consulta de Documentos
Para iniciar a visualização de documentos (edital de concurso), o magistrado deverá clicar na ferramenta “Ações” do concurso 

de interesse e abrirá um menu para escolha da opção desejada. O sistema exibirá a opção de Documentação do Concurso, 
podendo ser consultado o edital de concurso e documentos a ele referentes. 

Para visualizar a grade dos magistrados inscritos (que é ordenada à medida que as inscrições são concluídas) clicar na 
opção “Lista de Inscritos”. 

Na mesma ferramenta “Ações”, acione a opção de “Inscrever” para iniciar o cadastramento da inscrição, seguindo os 5 
passos abaixo:

Telas de Inscrição / Ajuste

São 5 (cinco) passos:

Passo 1 – Atualização Cadastral
São apresentados os dados pessoais do Magistrado como nome, matrícula, endereço e afins. Caso os dados apresentados 

estejam incorretos, o Magistrado pode efetuar a atualização, clicando no botão azul Atualizar Dados. Será exibida nova página 
para atualização de Endereço, Telefones e Endereço Eletrônico. Se o endereço, telefone ou endereço eletrônico estiver incorreto, 
favor editar clicando no lápis ao lado esquerdo de cada informação que esteja incorreta. O sistema exibe tela para correção 
(abre a edição), se a informação for principal marque a opção de Principal e o sistema assumirá que esta será a informação 
principal. Caso a informação não esteja correta e/ou não existe mais poderá ser excluída clicando na lixeira ao lado esquerdo 
de cada informação.  

Passo 2 – Escolha das Vagas
São quatro quadros: O primeiro, acima e ao lado esquerdo, com todas as vagas disponíveis para inscrição por antiguidade. 

O segundo acima e ao lado direito, para exibir as opções de antiguidade feitas pelo Magistrado. O terceiro abaixo e a esquerda, 
com todas as vagas disponíveis para inscrição por merecimento. O quarto abaixo e ao lado direito para exibir as opções de 
merecimento feitas pelo Magistrado. 

Inscrição: a inscrição é feita individualmente para cada vaga ou coletivamente para todas as vagas, usando as setas voltadas 
para direita, colocadas entre os quadros de antiguidade e merecimento ou selecionando a vaga e arrastando para quadro de 
cargo escolhido. Poderá ser selecionada uma ou mais vagas a partir da seleção ao lado de cada vaga e utilizar a seta para 
movimentar as vagas coletivamente.

Exclusão: para excluir uma ou mais opções de vagas, o Magistrado procederá da mesma maneira que para a inscrição, 
usando, porém, as setas voltadas para esquerda ou arrastando a vaga para o quadro a esquerda.

Alteração da ordem de preferência o Magistrado deve selecionar a vaga cuja ordem de preferência queira alterar e, em 
seguida, acionar uma das setas colocadas à direita do quadro direito (a seta para cima serve para elevar a posição daquela 
vaga e a seta para baixo diminui o número de classificação dessa vaga). Há a possibilidade de selecionar a vaga e arrastá-la 
para ordenar na posição desejada.

Passo 3 – Declarar se detém ou não autos conclusos fora do prazo legal.
Escolher uma das opções abaixo:

1- Declaro nos termos do artigo 81, § 1º do RITJSP, que não detenho autos conclusos fora do prazo legal e que não dei 
causa a adiamento injustificado de audiência.

2 - Declaro nos termos do artigo 81, § 1º do RITJSP, que detenho autos conclusos fora do prazo legal e que não dei causa 
a adiamento injustificado de audiência.

No caso da opção 2, abrirá um campo onde deverá ser apresentada a justificativa. 

Estando de acordo, tecle no botão Próximo.

Passo 4 – Conferir e Salvar
São apresentados todos os dados referentes à inscrição, que deverão ser conferidos minuciosamente pelo Magistrado. 

Estando de acordo, tecle no botão Salvar para efetivar a sua inscrição.
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Passo 5 – Protocolo
O sistema retornará documento com número do protocolo, comprovando a inscrição para o concurso. Ao visualizar documento 

visualizado o ofício enviado para a SEMA - Secretaria da Magistratura, com todas as informações pertinentes à inscrição. 
Sua inscrição está finalizada.

Selecione o item Concursos -> Pesquisa de Concurso de Promoção e Remoção para alterações, consultas ou novas 
inscrições.

Clique em seu nome ao lado direito superior e clique em Sair para encerrar.

Consulta de Inscrição e Ajuste
Ao acessar concursos nos quais o Magistrado se inscreveu eletronicamente, e que estão em vigência, será possível consultar 

a inscrição ou efetuar ajustes, até o término do prazo de inscrição. O ajuste só é disponibilizado após a inscrição concluída, 
seguindo o mesmo procedimento da inscrição.

Desistência
Durante o período de desistência, ao consultar concursos nos quais o Magistrado se inscreveu eletronicamente será possível 

efetuar a desistência da inscrição ou de vagas.

EDITAL Nº 35/2022

POR DELIBERAÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA,

ACHAM-SE abertas, a partir de 14 de setembro de 2022, na Secretaria da Magistratura - SEMA, pelo prazo de 10 (dez) 
dias, até às 18 horas do dia 23 de setembro de 2022 (sexta-feira), as inscrições de Juízes(as) de Direito que, tendo as 
condições legais, nos termos da Resolução nº 617/2013, pretendam atuar na Unidade Regional do Departamento Estadual de 
Execuções Criminais da seguinte região:

4ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA – CAMPINAS

OBSERVAÇÃO: 

1. Somente serão aceitas inscrições encaminhadas para o e-mail: semainscricao@tjsp.jus.br , devendo ser solicitada
confirmação.

2. Não serão aceitas inscrições enviadas por fax ou malote.

3. As inscrições deverão ser acompanhadas das declarações nos termos do art. 3º da Resolução nº 617/2013 (não ter autos
conclusos fora do prazo e não ter dado causa a adiamento injustificado de audiências e da justificativa e esclarecimentos caso 
haja processos além do prazo legal e ainda, se desejar, relatar o seu histórico profissional).

4. Deverão se inscrever também os eventuais magistrados(as) interessados(as) na renovação da designação para a
referida Unidade.

Secretaria da Magistratura - SEMA, 13 de setembro de 2022.

EDITAL Nº 36/2022

POR DELIBERAÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA,

ACHAM-SE abertas, a partir de 23 de setembro de 2022, na Secretaria da Magistratura - SEMA, pelo prazo de 10 (dez) 
dias, até às 18 horas do dia 03 de outubro de 2022 (segunda-feira), as inscrições de Juízes(as) de Direito que, tendo as 
condições legais, nos termos da Resolução nº 617/2013, pretendam atuar na Unidade Regional do Departamento Estadual de 
Execuções Criminais da seguinte região:

2ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA – ARAÇATUBA

OBSERVAÇÃO: 

1. Somente serão aceitas inscrições encaminhadas para o e-mail: semainscricao@tjsp.jus.br , devendo ser solicitada
confirmação.

2. Não serão aceitas inscrições enviadas por fax ou malote.

3. As inscrições deverão ser acompanhadas das declarações nos termos do art. 3º da Resolução nº 617/2013 (não ter autos
conclusos fora do prazo e não ter dado causa a adiamento injustificado de audiências e da justificativa e esclarecimentos caso 
haja processos além do prazo legal e ainda, se desejar, relatar o seu histórico profissional).

4. Deverão se inscrever também os eventuais magistrados(as) interessados(as) na renovação da designação para a
referida Unidade.

Secretaria da Magistratura - SEMA, 21 de setembro de 2022.
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Subseção II: Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça

SEMA

SEMA 1

AUTUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE EXPEDIENTES

1) Nº 0001167-57.2022.2.00.0826 – GUARARAPES - O Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
no uso de suas atribuições legais, comunica a autuação da representação formulada pelo Doutor FLÁVIO NIERERE GUIMARÃES, 
advogado, de 02/09/2022, no sistema PJECOR do Conselho Nacional de Justiça, sob o n° 0001167-57.2022.2.00.0826, que 
poderá ser consultada por meio do seguinte link: https://corregedoria.pje.jus.br/. 

NOTA DE CARTÓRIO: Nos termos do disposto na Ordem de Serviço nº 01/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, o 
interessado deverá regularizar a representação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do expediente, 
apresentando cópia simples de documento oficial de identificação, da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF do Ministério 
da Fazenda e cópia do comprovante de endereço ou declaração de residência, no e-mail: sema.representacao@tjsp.jus.br.

ADVOGADO: FLÁVIO NIERERE GUIMARÃES E SILVA - OAB/SP nº 475.415 e OAB/MG nº 123.218.

ARQUIVAMENTO DE EXPEDIENTES

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
do artigo 9º, § 2º, da Resolução nº 135/2011 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, determinou o arquivamento dos 
seguintes autos:

1) Nº 0000832-38.2022.2.00.0826 – JAÚ – Representação formulada pelo Doutor Lincoln Rickiel Perdoná Lucas, advogado,
de 20/04/2022.

ADVOGADO: LINCOLN RICKIEL PERDONÁ LUCAS – OAB/SP nº 148.457.

2) Nº 0001035-97.2022.2.00.0826 – CAPITAL – Representação formulada pela Doutora Cristiane Meira Leite Moreira,
advogada, de 01/08/2022.

ADVOGADA: CRISTIANE MEIRA LEITE MOREIRA – OAB/SP nº 273.308.

3) Nº 0004075-43.2022.2.00.0000 – SOROCABA – Representação formulada pela Doutora Silvia Maria Machado de Araújo,
advogada, de 04/07/2022, perante o Conselho Nacional de Justiça e encaminhada a esta Corregedoria Geral.

ADVOGADA: SILVIA MARIA MACHADO DE ARAÚJO – OAB/SP nº 251.373.

4) Nº 0004702-47.2022.2.00.0000 – SÃO ROQUE – Representação formulada por Paulo José Fernandes Moraes, de
02/08/2022, perante o Conselho Nacional de Justiça e encaminhada a esta Corregedoria Geral.

ADVOGADO: ALEXANDRE MAGNO DE ANDRADE CERVO – OAB/SP nº 360.070.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do artigo 99 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou o arquivamento 
dos seguintes autos:

1) Nº 0001060-13.2022.2.00.0826 – BATATAIS – Representação formulada pelo Doutor Claudinei Martins Fernandes,
advogado, de 01/08/2022.

ADVOGADO: CLAUDINEI MARTINS FERNANDES – OAB/SP nº 94.685.

NOTA DE CARTÓRIO: A íntegra das respectivas decisões foi encaminhada aos e-mails informados nos autos.

DICOGE

DICOGE 2

Processo nº 0000238-35.2022.8.26.0394 - Sindicância - Servidor Público Civil – V.R. DECISÃO: Vistos. Fls. 430/431 
e 438: diante das informações, antes de prosseguir com a sindicância e análise da sentença, na forma do artigo 28, XIV 
do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do artigo 15, §5º, das NSCGJ, uma questão se coloca 
considerando a inovação legislativa trazida Lei Complementar nº 1.361, de 21/10/2021 que incluiu no normativo o CAPÍTULO 
III relativo às Práticas Autocompositivas, do Termo de Ajustamento de Conduta e da Suspensão Condicional da Sindicância. 
Medida de rigor verificar se viável a aplicação das inovações incluídas no Estatuto dos Servidores ao caso em exame, a saber:  
Artigo 267-N - Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o Procurador do Estado que a presidir poderá propor sua 
suspensão pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 (cinco) anos de exercício no cargo ou 
função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos. (NR) § 1º - O Procurador do Estado especificará 
as condições da suspensão, em especial, a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem 
faltas injustificadas. (NR). § 2º - A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou 
se descumprir as condições estabelecidas no § 1º deste artigo, prosseguindo, nestes casos, o procedimento disciplinar cabível. 
(NR). § 3º - Expirado o prazo da suspensão e tendo sido cumpridas suas condições, o Procurador do Estado encaminhará os 
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autos à Secretaria de Estado ou Autarquia para a declaração da extinção da punibilidade. (NR). § 4º - Não será concedido novo 
benefício durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade, na forma do § 3º 
deste artigo. (NR). § 5º - Durante o período da suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar 
cargo em comissão ou exercer função de confiança. (NR). No caso em tela, os requisitos objetivos estão preenchidos, pois o 
funcionário está há mais de 5 (cinco) anos no exercício do cargo e não registra punição de natureza disciplinar nos últimos 5 
(cinco) anos. Sendo assim, intime-se o oficial de justiça, na pessoa de seu Defensor, para que manifeste interesse na realização 
de audiência para firmar Suspensão Condicional da Sindicância, com duração de um ano, mediante as seguintes condições: 
a) apresentação de relatórios trimestrais de atividades; b) frequência regular sem faltas injustificadas, c) cumprimento dos
mandados com prazo vencido, mencionados a fls. 438, relativos a junho deste ano, no prazo de trinta dias. Havendo interesse, 
será designada audiência para a formalização da proposta. São Paulo, 21 de setembro de 2022. MARIA FERNANDA BELLI, 
Juíza Assessora da Corregedoria. ADV: JOSE CARLOS DE CAMARGO (OAB 275699/SP).

DICOGE 5.2

EDITAL

CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA NAS 1ª e 2ª VARAS CÍVEIS, 2ª VARA CRIMINAL E JÚRI, 3ª VARA CRIMINAL E 
EXECUÇÕES CRIMINAIS e VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ATIBAIA

O DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 

FAZ SABER que designou CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA nas 1ª e 2ª VARAS CÍVEIS, 2ª VARA CRIMINAL E JÚRI, 
3ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES CRIMINAIS e VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 
ATIBAIA no dia 23 de setembro de 2022, com início às 09:00 hs. FAZ SABER, ainda, que a audiência com o Corregedor Geral 
da Justiça dar-se-á às 10:30 hs, convocados os Magistrados da referida Comarca e convidados os demais partícipes das 
atividades judiciárias (Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Ministério Público etc.). FAZ SABER, ainda, que 
durante os trabalhos serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou por escrito, sobre os serviços forenses e 
os atos praticados nas unidades cartorárias. Este edital foi expedido na forma da lei. Dado e passado na Corregedoria Geral da 
Justiça, em 08 de setembro de 2022. Eu,(Almir Barga Miras), Diretor da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
- DICOGE, subscrevi. 

 FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
 CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA  

EDITAL

CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA COMARCA DE
ATIBAIA 

O DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 

F A Z  S A B E R que designou CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Comarca de ATIBAIA, no dia 23 de setembro de 2022, no 1º 
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, com início às 09:00 hs.  FAZ SABER, ainda, que durante 
os trabalhos serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou por escrito, sobre os atos praticados na unidade 
extrajudicial. FAZ SABER, finalmente, que, além dos livros e classificadores obrigatórios, deverão permanecer em local de fácil 
acesso, para consulta imediata, o livro de visitas e correições, o livro diário das receitas e despesas e as guias de recolhimentos 
de custas e contribuições. Dado e passado na Corregedoria Geral da Justiça, em 08 de setembro de 2022. Eu, (Almir Barga 
Miras), Diretor da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo - DICOGE, subscrevi.

 FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA
 CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA  

Secretaria da Primeira Instância
COMUNICADO CG Nº 600/2022

CPA nº 2022/70311

(Altera o Comunicado CG nº 270/2022 quanto ao fornecimento das Certidões destinadas a fins eleitorais)

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais da 
Primeira Instância e ao público em geral que as Certidões Criminais para Fins Eleitorais e as Certidões de Execuções Criminais 
para Fins Eleitorais serão expedidas exclusivamente para instrução dos processos de registro de candidatura junto à Justiça 
Eleitoral, observando: 

1. Os modelos de certidões destinados a fins eleitorais serão disponibilizados para solicitação pela internet somente em
ano eleitoral, no período de maio até a realização do 1º turno das eleições. 

2. Serão liberadas pela internet somente as certidões com resultado “nada consta” automático do sistema. As Certidões
Criminais para Fins Eleitorais e as Certidões de Execuções Criminais para Fins Eleitorais – SAJ PG5 com resultado “nada 
consta” automático do sistema são liberadas no prazo de até 2 horas. As Certidões de Execuções Criminais para Fins Eleitorais 
– SIVEC com resultado “nada consta” são liberadas em até 5 dias.
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3. Para as certidões solicitadas e não liberadas pela internet, poderá ser encaminhada mensagem ao e-mail
certidaocriminal@tjsp.jus.br, informando o número do pedido, exclusivamente nas seguintes situações: 

Tipo de Certidão Local Hipóteses

Criminal para fi ns 
eleitorais

Capital 
e 

interior

Capital – independente da data de nascimento do pesquisado;
Interior – pesquisado ter completado 18 anos após a informatização do foro do domicílio, 
conforme tabela constante do Comunicado SPI nº 22/2019, disponível em https://www.tjsp.jus.br/
Download/PrimeiraInstancia/pdf/Comunicado.22.2019.pdf?d=166066874199;

Execuções Criminais 
para fi ns eleitorais 

–SAJ PG5

Capital 
e 

interior
Independente da data de nascimento do pesquisado.

Execuções Criminais 
para Fins Eleitorais – 

SIVEC
Capital Execução criminal em tramitação ou arquivada em uma das varas do DECRIM na Comarca 

da capital.

4. Interior: Poderá ser encaminhada solicitação de expedição de certidão criminal para fins eleitorais ao e-mail do
ofício Distribuidor do local de domicílio do pesquisado que completou 18 anos antes da data de informatização do foro. 

5. Interior: Quando a execução criminal – SIVEC está em tramitação ou foi arquivada nas Comarcas do interior, as
Certidões de Execuções Criminais para Fins Eleitorais – SIVEC não obtidas pela internet deverão ser solicitadas, por e-mail, 
à Vara de Execuções Criminais responsável. 

6. O e-mail para liberação ou solicitação das certidões para fins eleitorais deverá conter cópia do RG/CNH e certidão de
filiação partidária do pesquisado. 

Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas via chamado a ser cadastrado em: 

- Público interno: https://suporte.tjsp.jus.br/, selecionando a categoria “Práticas Cartorárias e Distribuição – Primeira 
Instância”, oferta “Certidões – Interno – Procedimentos e perfis de acesso SAJSGC”;

- Público externo: https://www.suportesistemastjsp.com.br, selecionando a categoria “Práticas Cartorárias e Distribuição 
– Primeira Instância”, oferta “Certidões – Externo – Resultado das certidões de distribuição emitidas”.

Subseção III: Julgamentos Administrativos do Órgão Especial

SEMA 1.2

SEMA 1.1.2

DISTRIBUIÇÃO – ÓRGÃO ESPECIAL

O Excelentíssimo Senhor Desembargador GUILHERME GONÇALVES STRENGER, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
comunica que, no dia 22/09/2022, foi distribuído o seguinte expediente:

Nº 2022/88.708 – INDAIATUBA – Desembargador DAMIÃO COGAN.
ADVOGADOS: Marco Antonio Parisi Lauria - OAB/SP nº 185.030, João Augusto Pires Guariento - OAB/SP nº 182.452 e 

outros.

SEÇÃO II

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Subseção I

Julgamentos

SEMA 1.2.1

RESULTADO DA 9ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO CONSELHO SUPERVISOR DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS 
DE 22/09/2022

1. PROCESSO Nº 2018/205280 – SANTOS - EXPEDIENTE referente ao preenchimento da vaga de membro titular da 5ª
Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 1ª Circunscrição Judiciária - Santos, em virtude da saída do então Doutor Dario 
Gayoso Junior, em razão de sua promoção ao cargo de Desembargador, ocorrida em 31/08/2022. - Deliberaram encaminhar 
ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.
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2. PROCESSO Nº 2018/192478 – SANTO ANDRÉ - EXPEDIENTE referente ao acompanhamento das pautas de julgamentos 
do Colégio Recursal da 3ª Circunscrição Judiciária – Santo André, nos termos do art. 712 das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça. INFORMAÇÕES prestadas por magistrados em cumprimento à v. decisão do Egrégio Conselho Supervisor, em 
sessão realizada dia 25/08/2022. - Acolheram a manifestação da relatora, v.u.

3. PROCESSO Nº 2018/193562 – RIBEIRÃO PRETO - DISPENSA solicitada pelo Doutor HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, 
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, das funções que exerce como membro titular da 3ª Turma Cível 
do Colégio Recursal da 41ª Circunscrição Judiciária – Ribeirão Preto. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da 
Magistratura, v.u.

4. PROCESSO Nº 2018/199588 – GUARULHOS - CONSULTA formulada pelo Grupo de Apoio ao Colégio Recursal da 44ª 
Circunscrição Judiciária – Guarulhos acerca da possibilidade de incluir na certidão mensal enviada à SEMA os votos proferidos 
em acórdãos relativos a juízos de adequação/retratação, encaminhados aos relatores (que já haviam proferido voto anterior) 
em razão de mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, ou em razão de decisão 
proferida pela Turma de Uniformização. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

5. 2019/82408 – AMERICANA – EXPEDIENTE referente ao Colégio Recursal da 53ª Circunscrição Judiciária – Americana: I) 
DISPENSA do Doutor THIAGO GARCIA NAVARRO SENNE CHICARINO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa 
Bárbara D’Oeste, das funções que exerce como titular da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal. II) DESISTÊNCIA 
do Doutor PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste, 
de compor lista de espera para integrar o Colégio Recursal. III) INSCRIÇÃO do Doutor LEONARDO DELFINO, Juiz de Direito 
Auxiliar da Comarca de Hortolândia, inscrito em lista de espera para integrar o Colégio Recursal, para compor a 2ª Turma Cível 
e Criminal do Colégio Recursal. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

6. 2018/197122 – CAPITAL - EXPEDIENTE referente à análise da distribuição de feitos nas Varas dos Juizados Especiais da 
Capital. RELATÓRIO encaminhado pela Secretaria de Primeira Instância – SPI – base julho/2022. - Acolheram a manifestação 
do relator, v.u.

7. 2019/24449 – MARÍLIA - DESIGNAÇÃO de magistrado para compor a 2ª Turma Cível do Colégio Recursal da 31ª 
Circunscrição Judiciária – Marília, atuando como terceiro juiz no julgamento do Recursos Inominados nºs. 1007676.85-
2021.8.26.0344, 1009664.44-2021.8.26.0344, 1010799.91-2021.8.26.0344, 1012585.73-2021.8.26.0344, 1013071.58-
2021.8.26.0344, 1018112.06-2021.8.26.0344 e 1003135.72-2022.8.26.0344, tendo em vista o impedimento do Doutor Gilberto 
Ferreira da Rocha, Juiz de Direito prolator da r. sentença de Primeiro Grau, bem como o afastamento em razão de licença-
maternidade da Doutora Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian, Juíza de Direito. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho 
Superior da Magistratura, v.u

8. 2019/119025 – JALES - EXPEDIENTE referente ao Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária – Jales: I - DISPENSA 
do Doutor EVANDRO PELARIN, Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, das 
funções que exerce como suplente da 2ª Turma Recursal Cível e Criminal. II – EXPEDIENTE de interesse da Doutora MARIA 
PAULA BRANQUINHO PINI, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jales e integrante e Presidente da 3ª Turma Cível 
e Criminal. - I - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.; II – Indeferiram, nos termos da 
manifestação do relator, v.u.

9. 2018/199585 – CARAGUATATUBA - OFÍCIO do Doutor GILBERTO ALABY SOUBHIE FILHO, Juiz de Direito Presidente 
do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária - Caraguatatuba, solicitando a designação do Doutor Ayrton Vidolin Marques 
Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, para compor o julgamento do Agravo Interno nº 1000822-
2020.8.26.0642, bem como de outros em que, eventualmente, haja necessidade, tendo em vista o impedimento de três membros 
da Turma única do referido Colégio Recursal. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

10. 2018/205431 – TANABI - DESIGNAÇÃO da Doutora KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO MAGRINI, Juíza de 
Direito da 1ª Vara da Comarca de Monte Aprazível, como Juíza Diretora no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 
de Tanabi, nos períodos de 01 a 05/08/2022 e de 08 a 19/08/2022. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da 
Magistratura, v.u.

11. 2019/60261 – OURINHOS - DISPENSA da Doutora RAÍSA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER, Juíza de Direito 
da Comarca de Ipauçu, das funções que exerce como suplente da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 25ª 
Circunscrição Judiciária - Ourinhos. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

12. 2018/192633 – AVARÉ - DESIGNAÇÃO de Colégio Recursal para julgamento do recurso inominado cível nº 0000827-
20.2022.8.26.0073, em virtude de impedimentos e suspeições dos magistrados que integram o Colégio Recursal da 24ª 
Circunscrição Judiciária – Avaré. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

13. 2018/202629 – PIRACICABA – EXPEDIENTE referente ao Colégio Recursal da 34ª Circunscrição Judiciária – Piracicaba: 
I - MENSAGEM ELETRÔNICA do Doutor ROGÉRIO DE TOLEDO PIERRI, Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal, 
comunicando a redistribuição do Recurso Inominado nº 1022649-15.2021.8.26.0451, em virtude de declaração de suspeição 
apresentada pelo relator, Doutor Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva. II - DISPENSA solicitada pelo Doutor WANDER 
PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR, Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, da função que 
exerce como membro titular da 1ª Turma Cível, sem prejuízo do julgamento do acervo. - I - Tomaram conhecimento, v.u.; II – 
Deliberaram encaminhar ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura, v.u.
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14. 2019/192017 – ITAPETININGA - EXPEDIENTE referente ao Colégio Recursal da 22ª Circunscrição Judiciária - 
Itapetininga: I - DISPENSA solicitada pelo Doutor DIEGO MIGLIORINI JUNIOR, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca 
de Itapetininga, das funções que exerce como suplente da 1ª Turma Cível e Criminal. II – INSCRIÇÃO da Doutora CAROLINE 
COSTA DE CAMARGO, Juíza de Direito da Comarca de Angatuba, para integrar Turma Cível, cumulativamente com a função de 
suplente que exerce na Turma Criminal. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

15.2021/24453 – ITAPETININGA – EXPEDIENTE referente ao acompanhamento das pautas de julgamento do Colégio 
Recursal da 22ª Circunscrição Judiciária – Itapetininga: I) INFORMAÇÕES prestadas pelo Doutor DIEGO MIGLIORINI JUNIOR, 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga, em cumprimento à v. decisão do Egrégio Conselho Supervisor, 
proferida em sessão realizada dia 28/07/2022. II) INFORMAÇÕES prestadas pelo Doutor FABRÍCIO ORFEO ARAUJO, Juiz de 
Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí, em cumprimento à v. decisão do Egrégio Conselho Supervisor, proferida em 
sessão realizada dia 28/07/2022. III) OFÍCIO do Doutor MIGUEL ALEXANDRE CORRÊA FRANÇA, Juiz de Direito Presidente do 
Colégio Recursal, encaminhando relação de processos conclusos e não incluídos em pauta no prazo de 60 dias, nos termos do 
art. 712, das NSCGJ, bem como relação de processos conclusos há mais de 100 dias, nos termos do art. 10, do Provimento CNJ 
nº 22/2012. – Acolheram a manifestação do relator, v.u.

16.2022/89918 – VARGEM GRANDE DO SUL - OFÍCIO da Doutora MARINA SILOS DE ARAÚJO, Juíza de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Vargem Grande do Sul, solicitando dispensa das funções que exerce como Juíza Adjunta do Anexo do Juizado 
Especial Cível da referida Comarca. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

17. 2019/19005 – SÃO BERNARDO DO CAMPO - DISPENSA do Doutor CARLO MAZZA BRITTO MELFI, Juiz de Direito 
da 5ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, das funções que exerce como titular na 2ª Turma Cível do Colégio 
Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária – São Bernardo do Campo. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da 
Magistratura, v.u.

18. 2019/45878 – SÃO CARLOS - OFÍCIO da Doutora FLÁVIA DE ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI, Juíza de Direito 
Presidente do Colégio Recursal da 12ª Circunscrição Judiciária – São Carlos, solicitando sua transferência da 2ª para a 1ª Turma 
Cível e Criminal, tendo em vista esta última Turma contar com número reduzido de membros. - Acolheram a manifestação da 
relatora, v.u.

19. 2018/205444 – CAPITAL – EXPEDIENTE referente ao I Colégio Recursal da Capital – Central: I) INSCRIÇÃO da Dra. 
GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha, para integrar 
Turma da Fazenda Pública. II) DISPENSA solicitada pelo Dr. FABRICIO REALI ZIA, Juiz de Direito Auxiliar da Capital, das 
funções que exerce como suplente na 6ª Turma da Fazenda Pública. III) DISPENSA solicitada pela Dra. FERNANDA AFONSO 
DE ALMEIDA, Juíza de Direito Titular I da 19ª Vara Criminal Central, das funções que exerce como titular na 1ª Turma Criminal. 
IV) OFÍCIO do Dr. SERGIO DA COSTA LEITE, Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal, encaminhando a declaração de 
suspeição apresentada pela Doutora Juliana Amato Marzagão, nos autos do Recurso Inominado nº 1014878-30.2021.8.26.0016, 
bem como comunicando a redistribuição do referido feito. I, II e III) Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da 
Magistratura, v.u.; IV) Tomaram conhecimento, v.u.

20. 2019/5282 – OSASCO – SUSPEIÇÃO declarada pelo Doutor FABIO MARTINS MARSIGLIO, Juiz de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de Santana do Parnaíba, nos autos do Recurso Inominado nº 1005188-78.2022.8.26.0068, em trâmite no 
Colégio Recursal da 4ª Circunscrição Judiciária - Osasco, com redistribuição dos referidos autos. - Tomaram conhecimento, 
v.u.

21. 2019/20274 – MIRANDÓPOLIS - DESIGNAÇÃO da Doutora DANIELLE CALDAS NERY SOARES, Juíza Substituta da 
36ª Circunscrição Judiciária – Araçatuba, para atuar como Juíza Adjunta do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Mirandópolis, no período de 01 a 30/09/2022. - Deliberaram encaminhar ao E. Conselho Superior da Magistratura, v.u.

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

Dra. FERNANDA GOMES CAMACHO, JUIZ(A) DE DIREITO SUBSTITUTO(A) EM 2º GRAU, cessando a designação para 
responder pelo acervo do Des. Antonio Carlos Mathias Coltro, na 5ª Câmara de Direito Privado a partir de 22/09/2022, sem 
prejuízo da designação anterior.


