PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VICE-PRESIDÊNCIA

São Paulo, 15 de dezembro de 2017.

Estimados Colegas,

Cumpre-me, ao término da gestão, apresentar relatório
consolidado constando estatísticas e informações acerca dos projetos e ações
desenvolvidos ao longo deste biênio - 2016/2017, não apenas em
atendimento ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, mas também para tornar acessíveis a todos as atividades
desenvolvidas pela Vice-Presidência desta Corte.
Passados mais de quarenta anos desde meu ingresso na
Magistratura Paulista, vinte dos quais militando na segunda instância, dois
deles na Presidência da Seção de Direito Privado e os dois últimos como
Vice-Presidente desta Corte, pude vivenciar apuros, alegrias, dificuldades,
conquistas e reivindicações modernizadoras.
Encerra-se o segundo ano desta gestão na crença de
haver alcançado alguns resultados e mudanças que contribuíram para o
melhoramento das atividades, satisfazendo, em consequência, anseios dentro
do que era possível aspirar e de haver dignificado o encargo com que me
honraram os colegas desta Casa.
Assim, consubstanciam o presente relatório as
realizações levadas a efeito neste biênio (2016/2017), em observância às
atribuições específicas da Vice-Presidência (artigo 27 do RITJSP), dentre as
quais substituir o Presidente do Tribunal nos impedimentos e afastamentos,
bem como presidir a distribuição de processos ao C. Órgão Especial, em
cuja composição integro, como membro nato, além de inteirar o E. Conselho
Superior da Magistratura, secretariando seus trabalhos com participação em
suas importantes deliberações.
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Tive a especial satisfação de exercer a presidência da
Câmara Especial (RITJ, art. 33, parágrafo único, Provimento nº 63/2004 e
Comunicado nº 30/2006) na elevada companhia dos Desembargadores José
Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, Luiz Antonio de Godoy, Ricardo
Henry Marques Dip, Renato de Salles Abreu Filho e dos Meritíssimos Juízes
Substitutos em Segundo Grau Ana Lúcia Romanhole Martucci, Lidia
Conceição, Iasin Issa Ahmed, Antonio Carlos Alves Braga Júnior, Dora
Aparecida Martins e Renato Genzani Filho.
Criada a partir do fracionamento interno de seus órgãos,
a Câmara Especial passou a constituir corpo judicante do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (RITJ, arts. 30 e 33). Reúne-se quinzenalmente, com
sessão de julgamento às 13h30, das segundas-feiras, na sala 511 do Palácio
da Justiça. E, conforme o Comunicado 351/2017, publicado no DJE
26.10.2017, com foco no aprimoramento da prestação jurisdicional dos
feitos de sua competência, foram iniciados os trabalhos para viabilização do
julgamento virtual, o que muito auxiliará a celeridade na distribuição da
justiça.
Dado o grande volume de distribuição à Câmara
Especial, mantive a conduta de meu antecessor, o eminente Desembargador
Eros Piceli, e renunciei à autorização prevista no artigo 10 da Resolução n.º
194/04 do Órgão Especial, recebendo, assim, a integralidade da cota afeta à
minha cadeira. Sempre na busca da agilização da prestação jurisdicional, em
união de esforços com a E. Presidência, mais dois Juízes Substitutos em
Segundo Grau passaram a integrá-la.
Como resultado, neste biênio a Câmara Especial julgou
até outubro pp. 66.678 processos, 2.942 feitos a mais do que os entrados no
período anterior, dos quais por mim foram proferidos 6189 votos; além
desses também 2.105 processos relativos a recurso especial, recurso
extraordinário e recurso ordinário, dos quais 650 se referem a agravos de
instrumento tirados contra as decisões denegatórias.
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Com igual júbilo, exerci a presidência da Comissão de
Assuntos Administrativos, integrada pelos Desembargadores Oswaldo
Erbetta Filho, Ênio Santarelli Zuliani, Heraldo de Oliveira Silva, Francisco
José Galvão Bruno e Márcio Martins Bonilha Filho, além dos Juízes José
Maurício Conti, Luis Fernando Nardelli e Evandro Carlos de Oliveira.
Referida Comissão realizou 15 reuniões no biênio, tendo
acompanhado assuntos pertinentes à administração do Tribunal e
encaminhado sugestões à Presidência. Dentre os temas abordados, estão (i)
o planejamento estratégico, (ii) contratos em geral, (iii) tecnologia da
informação, (iv) a elaboração de criterioso estudo para racionalização da
atribuição de compensações pelas atividades extraordinárias desempenhadas
pelos magistrados e (v) análise sobre contratos de arquitetura e engenharia
deste E. Tribunal. A constância de encontros ao longo destes dois anos
possibilitou parceria colaborativa e apoio à administração desta Corte.
Proveitoso, igualmente, foi o resultado obtido no
processamento dos dissídios coletivos por greve. Realizadas 38 audiências
(24 em 2016 e 14 em 2017), em matéria árdua que é a remuneração e
estipulação de cláusulas sociais em favor de servidores estatutários,
mormente nos dias atuais, foi o litígio evitado em muitas, dado o esforço
conciliador da Vice-Presidência, mola propulsora no âmbito de suas ações e
relações. Aliás, creio firmemente ser esta a forma adequada e mais ágil para
atingir melhores resultados em benefício da sociedade e, consequentemente,
fortalecer o Poder Judiciário.
Os Juízes Assessores da Vice-Presidência, corregedores
permanentes da Comissão Processante Permanente (CPP) e da Comissão
Julgadora de Multas (CJM), em conjunto com seus integrantes na condução
dos feitos de apuração de infrações funcionais dos servidores lotados no
segundo grau, bem como em Diretorias dos Fóruns e nos feitos para
responsabilização e providências necessárias quanto a autuações de trânsito
aplicadas à frota do Tribunal, obtiveram expressiva diminuição de processos
em ambas as comissões. Os Juízes Assessores são também corregedores
permanentes da Diretoria Técnica e Administrativa de Apoio à Vice-
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Presidência, que engloba o nosso Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
(NUGEP).
A Comissão Processante, de caráter permanente, foi
instituída pela Portaria nº 1652/1973, com o escopo de realizar a instrução
da apuração de faltas disciplinares atribuídas a funcionários da Secretaria do
Tribunal, em conformidade com o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo.
A adoção do processo eletrônico (SAJ) para a gestão dos
procedimentos administrativos possibilitou maior eficiência no cumprimento
dos atos, tornando os feitos mais céleres. Referido sistema eletrônico
permite que indicadores sejam mais facilmente visualizados, o que viabiliza
nova miríade de dados condensados para sua utilização em caráter
preventivo ou correcional.
Nela deram entrada 706 procedimentos no período de
out 2016/out 2017; foram proferidas 420 sentenças; 120 decisões
interlocutórias; 809 despachos; movimentados no período 278 processos e
agendadas 342 audiências. São tratados temas como acidentes envolvendo
viaturas do tribunal, casos de abandono de cargo ou excesso de faltas.
À Comissão Julgadora de Multas, também atrelada à
Vice-Presidência desta Corte, compete interposição de recursos e defesas
administrativas, com relação às multas inconsistentes ou na defesa do
interesse da Administração. Há 95 feitos em andamento.
Como já constou do relatório anterior, em 10 de
novembro de 2016, na Escola Judicial do Servidor (EJUS), em conjunto com
a E. Presidência, foi lançado o Manual de Procedimentos para Multas de
Trânsito recebidas por veículos oficiais do Tribunal de Justiça contendo
orientações aos condutores de veículos oficiais e aos responsáveis pelos
procedimentos de identificação do condutor, preenchimento das
notificações, apuração dos motivos e pagamento das penalidades. Referida
publicação veio a delinear o disposto na Portaria n.º 9.351/2016, o que,
efetivamente, pode-se constatar um ano depois, facilitou e tornou mais
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eficientes os fluxos de procedimentos necessários a partir da lavratura de
autos de infrações de trânsito referentes a veículos do Tribunal.
Prossegui dando apoio às ações da Coordenadoria da
Infância e da Juventude e da E. Presidência, especialmente em relação ao
projeto relativo à Primeira Infância, com a celebração de termo de
cooperação técnica entre o TJSP e organizações sociais, objetivando a união
de esforços para a implantação do marco legal da tenra idade (Lei n.º
13.257/16).
Foram realizados seminários voltados a magistrados,
psicólogos, assistentes sociais, servidores e demais atores do sistema de
Justiça e da rede de atendimento da Infância e da Juventude, nas Comarcas
Sedes das 10 Regiões Administrativas (RAJs) do TJSP. Lançado edital de
boas práticas, com objetivo de estimular, conhecer os projetos e iniciativas
bem sucedidos voltados à Primeira Infância, houve apresentação de dezenas
de projetos e os cinco melhores tiveram as práticas reconhecidas na
premiação.
Envidei empenho nas ações concretas na VicePresidência com o escopo de reduzir a judicialização de questões de saúde.
Realizamos diversas reuniões com magistrados,
representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e da Secretaria de
Estado da Saúde para articulação de ações conjuntas com escopo de
amenizar as distorções e efeitos negativos causados pela excessiva busca ao
sistema de Justiça em processos voltados à concessão de medicamentos ou à
realização de procedimentos médicos. Participam do grupo os
Desembargadores Antonio Carlos Malheiros e Eduardo Cortez de Freitas
Gouvêa, bem como os juízes Sylvio Ribeiro de Souza Neto, Evandro Carlos
de Oliveira, Ricardo Pereira Junior, Maria Isabel Romero Rodrigues e
Alexandra Fuchs de Araújo.
Com o apoio da E. Presidência, entre outras ações,
celebrou-se, em dezembro de 2016, Termo de Cooperação Técnica entre as
instituições participantes para a criação de fluxo de atendimento em serviço
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da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e do Sistema Único de Saúde (SUS),
a fim de tornar mais eficiente a dispensação de medicamentos vindicados
pela população, podendo ser feito, quando possível, diretamente na porta de
entrada do sistema de saúde. Este serviço, denominado Acessa-SUS, foi
inaugurado em fevereiro deste ano, junto ao ambulatório médico de
especialidades Maria Zélia, nesta Capital.
Eis uma breve síntese das atividades da VicePresidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesta gestão
2016/2017, que entendi pertinente divulgar, em respeito e consideração aos
eminentes Desembargadores, Juízes e servidores.
Reconheço e agradeço imensamente a colaboração de
todos ao longo deste biênio, sobretudo a confiança depositada em minha
gestão. Aproveito para transmitir-lhes votos de Feliz e Santo Natal.
Excelente 2018, com muita saúde!
Ademir de Carvalho Benedito
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