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PORTARIA Nº 10.163/2022

Altera a Portaria nº 10.112/2022, que dispõe sobre a 
composição dos integrantes do Comitê de Gestão Estratégica 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o 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 2021 a 2026;

CONSIDERANDO a Portaria nº 10.112/2022, que dispõe sobre a composição dos integrantes do Comitê de Gestão 
Estratégica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, biênio 2022/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a composição do referido Comitê;

RESOLVE:

Artigo 1º - CESSAR a designação do Doutor MÁRCIO KRAMMER DE LIMA, como membro do Comitê de Gestão Estratégica 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Artigo 2º - DESIGNAR, até 31 de dezembro de 2023, o Doutor DANIEL SERPENTINO, Juiz Assessor da Presidência da 
Seção de Direito Público, para compor o referido Comitê.

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

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

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

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

SEMA - Secretaria da Magistratura
RESOLUÇÃO Nº 876/2022

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.367, Relator Ministro Cezar Peluso, assentou 
o caráter nacional do Poder Judiciário e seu regime orgânico unitário; 

CONSIDERANDO o disposto nas Leis nº 13.093/2015 e nº 13.095/2015, que instituíram a gratificação por acumulação de 
acervo na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, respectivamente; 

CONSIDERANDO que não há fator de discrímen que justifique, na hipótese, a falta de tratamento isonômico dos diversos 
ramos do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação nº 75/2020 do Conselho Nacional de Justiça, decorrente da decisão plenária 
tomada por unanimidade no Procedimento de Ato Normativo nº 0006945-32.2020.2.00.0000;  

CONSIDERANDO o decidido nos autos nº 15647/2018 deste Tribunal de Justiça; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Esta Resolução institui e regulamenta o pagamento da gratificação por acumulação de acervo processual aos 
magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Art. 2º. Para os fins desta Resolução, entende-se por acervo processual o total de feitos distribuídos e vinculados ao 
magistrado de primeiro e segundo graus. 

Art. 3º. É devida a gratificação por acumulação de acervo processual ao magistrado que receber distribuição anual de 
processos igual ou superior ao patamar estabelecido em portaria a ser editada pela Presidência do Tribunal de Justiça.

§1º Não serão computados, para caracterização da acumulação de acervo, os feitos distribuídos por conta das hipóteses 
previstas na Resolução nº 798/2018 deste Tribunal de Justiça. 

§2º Em casos excepcionais, ligados ao interesse público e à complexidade da matéria, a quantidade de feitos indicada na 
portaria de que trata o caput poderá ser diminuída por decisão da Presidência do Tribunal de Justiça, ouvida a Corregedoria 
Geral da Justiça em relação aos magistrados de 1º grau.

§3º Por decisão fundamentada da Presidência do Tribunal de Justiça, mediante provocação da Corregedoria Geral da 
Justiça em relação aos magistrados de 1º grau, poderá ser suspenso o pagamento da gratificação por acumulação de acervo 
processual ao magistrado que, injustificadamente, registre produtividade insuficiente.
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Art. 4º. A apuração dos acervos processuais será efetuada pela Presidência do Tribunal de Justiça, no mês de janeiro de 
cada ano e em atenção à distribuição do ano anterior. 

§1º Caso a unidade judiciária tenha sido instalada no decorrer do ano em referência, a apuração do acervo processual será 
feita de forma proporcional. 

§2º Caso mais de um magistrado atue em caráter permanente na unidade, será considerada a distribuição feita a cada 
magistrado separadamente.  

§3º Os critérios de apuração dos acervos processuais, para juízes substitutos e juízes auxiliares, serão fixados em portaria 
da Presidência do Tribunal de Justiça. 

§4º Em relação aos juízes convocados, com prejuízo das funções, para as assessorias, Tribunais Superiores e Conselho 
Nacional de Justiça, o acervo processual corresponderá à distribuição da unidade judiciária de origem no ano anterior à 
convocação vigente.

§5º No que toca aos juízes substitutos em segundo grau, o acervo processual corresponderá, conforme a designação do 
magistrado, à média de distribuição da “Câmara Especial”, da “Subseção de Direito Privado 1 - Câmaras não-especializadas”, 
das “Câmaras Reservadas de Direito Empresarial”, da “Subseção de Direito Privado 2”, da “Subseção de Direito Privado 3”, da 
“Seção de Direito Público – Câmaras não-especializadas”, das “Câmaras Especializadas em Tributos Municipais”, das “Câmaras 
Especializadas em Acidentes de Trabalho” ou da “Seção de Direito Criminal”. 

§6º Em relação aos membros do Órgão Especial, excluídos os natos, o acervo processual corresponderá à média de 
distribuição das Câmaras e demais órgãos fracionários que integrem, aplicando-se igual critério ao diretor da Escola Paulista da 
Magistratura, ao coordenador da DEPRE, ao coordenador adjunto da DEPRE, aos membros titulares da Comissão de Concurso 
de Ingresso na Magistratura, ao presidente da Comissão de Concurso para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, aos 
membros titulares de Comissões de Concurso de outras carreiras jurídicas, aos membros efetivos do Tribunal Regional Eleitoral 
e aos desembargadores convocados para os Tribunais Superiores e Conselho Nacional de Justiça.

§7º Para os juízes de direito, juízes substitutos em segundo grau e desembargadores que atuem como conselheiros do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, serão aplicados os critérios dos §§ 4º, 5º e 6º deste 
artigo, respectivamente.

§8º A apuração do acervo, no que se refere ao Vice-Presidente, Presidentes das Seções e Decano, será realizada com base 
na distribuição da Câmara Especial. 

§9º Não é devida a gratificação por acumulação de acervo processual aos ocupantes de cargos de direção que não recebem 
distribuição (Presidente e Corregedor Geral da Justiça).

Art. 5º. A gratificação prevista nesta Resolução corresponderá a até um terço do subsídio mensal do magistrado.
§1º O valor devido, observado o limite fixado no caput, será fixado por portaria da Presidência.
§2º A gratificação terá natureza remuneratória, não podendo seu acréscimo implicar valor superior ao subsídio mensal dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 6º. A gratificação prevista nesta Resolução integrará a base de cálculo do imposto de renda.

Art. 7º. Não incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação prevista nesta Resolução. 

Art. 8º. A gratificação por acumulação de acervo processual não será computada para o cálculo da remuneração de férias, 
licenças ou afastamentos de qualquer ordem.

Parágrafo único. A gratificação por acumulação de acervo processual será computada no cálculo do décimo terceiro 
salário. 

Art. 9º. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Parágrafo único. O disposto nesta Resolução não ensejará o recebimento de valores retroativos. 
 
São Paulo, 17 de agosto de 2022. 

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

PORTARIA Nº 10.164/2022

Fixa o valor da gratificação instituída pela Resolução nº 876/2022 deste Tribunal de Justiça, bem como a distribuição mínima 
de processos novos, conforme a competência e o grau de jurisdição, para que a gratificação seja devida. 

O Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o disposto nas Leis nº 13.093/2015 e nº 13.095/2015, que instituíram a gratificação por acumulação de 
acervo na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, respectivamente; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Recomendação nº 75/2020 do Conselho Nacional de Justiça;  

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 876/2022 deste Tribunal de Justiça; 

RESOLVE:

Art. 1º. O valor da gratificação instituída pela Resolução nº 876/2022 corresponderá a 10% (dez por cento) do subsídio do 
magistrado para cada mês de acumulação de acervo processual. 
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Parágrafo único. O magistrado perceberá somente uma gratificação por acumulação de acervo processual, com valor 
limitado ao percentual estabelecido no caput, ainda que atue cumulativamente em mais de um órgão jurisdicional que satisfaça 
os parâmetros fixados nos artigos subsequentes ou que a distribuição, em um único órgão, corresponda a múltiplos desses 
mesmos parâmetros.  

Art. 2º. É devida a gratificação por acumulação de acervo processual ao magistrado que, em 1º grau de jurisdição, receber 
distribuição anual de processos igual ou superior a:

I – 800 (oitocentos) processos novos, nas varas especializadas em matéria cível, fazenda pública, família e sucessões, 
acidentes do trabalho, violência doméstica e familiar contra a mulher;

II – 1000 (mil) processos novos, nas varas de juizado especial cível, criminal e de fazenda pública (ou que conjuguem duas 
ou mais destas competências); 

III – 350 (trezentos e cinquenta) processos novos, nas varas empresariais e de conflitos de arbitragem, bem como nas varas 
de falência e recuperações judiciais;

IV - 600 (seiscentos) processos novos, nas varas criminais e nas varas de infância e juventude (cível e/ou infracional);

V – 350 (trezentos e cinquenta) processos novos, nas varas especializadas de crimes tributários, organização criminosa e 
lavagem de bens e valores;

VI – 350 (trezentos e cinquenta) processos novos, nas varas exclusivas do tribunal do júri;  

VII – 500 (quinhentos) processos novos, nas varas especializadas em registros públicos;

VIII – 1000 (mil) processos novos, nas varas de competência cumulativa;

IX – 1000 (mil) processos novos, nas varas de execução criminal, bem como para os magistrados que atuem com 
exclusividade no DEECRIM e no DEIJ;

X – 1000 (mil) inquéritos novos, para os magistrados que atuem com exclusividade no DIPO;

XI – 600 (seiscentos) processos novos, nas varas que congreguem as competências júri/execuções criminais, infância e 
juventude/execuções criminais, júri/infância e juventude/execuções criminais; 

XII – 10000 (dez mil) processos novos nas varas especializadas em execuções fiscais municipais, 2000 (dois mil) processos 
novos nas varas especializadas em execuções fiscais estaduais e 1000 (mil) processos/incidentes novos na UPEFAZ;

XIII – 5000 (cinco) mil incidentes novos no Setor de Cartas Precatórias Cíveis da Capital. 

§1º Nas varas que associem à competência criminal outras competências (júri, infância e juventude, violência doméstica, 
execuções criminais), será empregado o critério estabelecido no inciso IV.

§2º Nas varas que conjuguem as competências cível e família e sucessões, será aplicado o critério estabelecido no inciso 
I.

§3º Em relação aos juízes que integrem o “1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0”, será empregado o critério estabelecido 
no inciso II.

§4º Na hipótese de ser estabelecida distribuição diferenciada em virtude da instalação de novas varas na Comarca 
(Provimento CSM nº 442/91), o acervo processual, em relação às varas antigas, corresponderá ao número de feitos novos 
recebidos pela unidade judiciária no ano anterior ao do início da distribuição diferenciada. 

Art. 3º. Os juízes substitutos e os auxiliares de entrância intermediária fazem jus à gratificação, calculada pro rata tempore, 
quando as unidades judiciárias por eles assumidas ou auxiliadas tenham registrado, no ano anterior, aplicado o disposto no §2º 
do art. 4º da Resolução 876/2022, distribuição igual ou superior aos patamares indicados no artigo 2º desta portaria.

§1º Os juízes substitutos e auxiliares designados para auxiliar uma ou mais unidades judiciárias, que atuem por meio da 
realização de audiências, do recebimento de lotes de processos para proferir decisões e sentenças ou assumindo finais de 
varas, fazem jus à gratificação quando a média de distribuição no ano anterior das unidades auxiliadas for igual ou superior a 
700 (setecentos) processos. 

§2º Para os juízes auxiliares que atuem nos Núcleos de Apoio Regionais de Julgamento, a gratificação será devida se o 
número de processos recebidos para sentença ou decisão for igual ou superior a 1200 (mil e duzentos).

Art. 4º. É devida a gratificação por acumulação de acervo processual ao magistrado que, em 2º grau de jurisdição, receber, 
anualmente, número igual ou superior a 1200 (mil e duzentos) processos como relator.

§1º Para o cálculo do caput, será considerado o total de processos recebidos como relator, entre janeiro e dezembro do ano 
anterior, abrangendo recursos e originários distribuídos e recursos internos. 
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§2º Em relação aos juízes substitutos em segundo grau, o acervo processual corresponderá, conforme a designação do 
magistrado, à média de distribuição da “Câmara Especial”, das “Câmaras não-especializadas – Subseção de Direito Privado 1”, 
das “Câmaras Reservadas de Direito Empresarial”, da “Subseção de Direito Privado 2”, da “Subseção de Direito Privado 3”, das 
“Câmaras não-especializadas – Seção de Direito Público”, das “Câmaras Especializadas em Tributos Municipais”, das “Câmaras 
Especializadas em Acidentes de Trabalho” ou da “Seção de Direito Criminal”.

§3º Em relação aos integrantes das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, o acervo processual corresponderá à média 
de distribuição das Câmaras de origem. 

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

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

COMUNICADO Nº 67/2022

A  PRESIDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  comunica  aos  magistrados  que,  nos  termos  da  Resolução  nº  
865/2022,  a  declaração  de  imposto  sobre  a  renda,  referente  ao  exercício  2022  (ano  base  2021),  deverá  ser  
inserida  eletronicamente  no   Portal  da  Magistratura,   em  formato  PDF,  até  o  dia   31  de  agosto  de  2022,  no  
endereço https://www.tjsp.jus.br/RHM/PortalMagistratura/DeclaracaoBens, salientando a necessidade de atualizarem seus 
dados cadastrais e solicitando especial atenção quanto ao preenchimento do respectivo exercício no momento da inserção, 
a fim de não gerar pendência no sistema.

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas
PROVIMENTO CONJUNTO Nº 64/2022

Dispõe sobre a implantação da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) – 1ª a 5ª Varas Cíveis da Comarca de 
Indaiatuba.

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 da Comarca de Indaiatuba, a qual 
competirá a execução dos serviços auxiliares das 1ª a 5ª Varas Cíveis da referida Comarca.

Art. 2º - A Unidade de Processamento Judicial – 1ª a 5ª Varas Cíveis da Comarca de Indaiatuba 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


