
PODERJUDICIÃRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DB SÃO PAUL'O

Ofício n.' 352/2020-mSPr.l .l

São Paulo, ll de agosto de 2020

Senhor Presidente

Honra-me reafirmar a Vossa Excelência, em

relação ao Prometo de Lei n'1339/2019, a importância de sua votação e
aprovação, trazendo a essa Augusta Casa de Leis as ponderações que seguem:

Ao assumir a Corte deparei-me com um: quadro

de défiçi! (perto de 300 milhões de Reais relativos ao exercício de 2019je mais
300 milhões de Reais projetados pela deficiência do orçamento) . Já erTt:janeiro

foi preciso a antecipação de duodécimo, da ordem de 350 mithoes qç. Reais,
para o pagamento de subsídios e vencimentos. c:==

Ao constatar esse estado de coisas, ainda na

primeira quinzena de janeiro, estabeleci um
pagas aos magistrados (25%) e gUgps!!di definitivamente o pagamento da folha
extraordinária bimestrat. Esse movimento de contingenciamento gerara
economia de 31 5 milhões de Reais (até dezembro do ano corrente), na Fonte
3

Com a chegada da pandemia, editei ágil..nez9g

canos de coDti11ggDçig09Dlg, já prorrogados até 30 de outubro de Zulu,
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a julho de 2020), com reflexos nas Fontes l e 3. E os estudos de
contingenciamento prosseguem.

Contudo, em que pese tais medidas, o déficit

orçamentar«to do Tribunal de Justiça no campo de pessoal ainda se mostra
preocupante. E a Fonte 3, responsável pelo custeio e investimentos, precisa
de muita atenção.

Como é sabido,

receitas, senão de..ÇU$!igâ, da administração das contas dos servidores e
magistrados e do contrato celebrado com o Banco do Brasil, em fase de
revisão, com a nota de que o pacto está atrelado à Taxa Selic, hoje em 2,00%,
dando uma receita pequena.

E preciso observar que no curso dos anos g
o'lamento d ' ®

te 1 - Tesouro, passando de R$ 1 85 milhões para

os atuais RS 35 milhões, em 2020. E sem o Fundo de Despesa, não será
possível administrar a Corte, por razões evidentes. Deve-se registrar que a
pandemia do COVID19 e a queda da taxa SELIC para os atuais 2,00% a.a.
trouxeram reflexos na arrecadação das receitas do Fundo Especial de Despesa,

razão pela qual este Tribunal está adotando medidas de equacionamento
dos

seus gastos, para fazerfrente à

E para manutenção da qualidade do serviço

jurisdicional prestado, mister que o Tribunal tenha meios para exercer sua
atívidade na sociedade e impedir reflexos negativos para essa mesma
sociedade acaso não puder presta-la adequadamente por falta de meios, seja

para pagar vencimentos e subsídios, seja para manter seu custeio e seus
investimentos.
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De outra parte, estamos fazendo estudos,

alguns já adiantados, para uma , como.fator
de melhora na prestação do serviço público com a necessária redução de
despesas e melhor aplicação:

1 .
l l .

l l l

lv

Envolvendo as Secretarias do Tribunal de Justiça;
Envolvendo estudos voltados à otimização de pessoal e enxugamento

da máquina administrativa;
Envolvendo a redefinição de entrâncias em primeiro grau de
jurisdição ;
Envolvendo estudos conjuntos da Presidência e Corregedoria Geral

da Justiça com vistas à extinção ou agregação de Foros e Comarcas,
considerando o custo/benefício decorrente de demanda da prestação

jurisdicional.

Daí porque, o Tribunal de Justiça demanda

junto ao Executivo e, no momento próprio, demandará junto ao Legislativo
dotação orçamentária de expressão e hábil para o exercício de suas
ativídades, voltadas a permitir que o Poder Judiciário possa dar seguimento

''sua competência constitucional sem atropelos e. à.znens1lsnçãa..dg
máquina õdmini$!!ieliZe, tudo envolvendo a Corte e 320 Comarcas, 43 mil
servidores e 3 mil magistrados.

Nesta senda, mostra-se imprescindível a

aprovação do Projeto de Lei n'1339/2019, o que nos permite solicitar,
respeitosamente, urgência na tramitação da matéria. A.Qgyg..!g!.permitirá
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Por fÍm, reitera-se

alteração no rgfgrldg.E[Qi91g.gg.Lg!, nos termos da mensagem constante no
ofício n'114/2020, com a finalidade de redistribuir 5% da taxa judiciária
destinada ao reembolso das diligências dos Oficiais de Justiça para o Fundo

Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (conforme anexos l e 2).

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos

de respeito e estima

Gerando Francisco Pinheiro Franco

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Estadual Cauê Macros

DD. Presidente da Augusta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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TRIBUNAL DE JUS'HÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

OFICIO N' 114/2020 - SPr l.l

São Paulo, 06 de março de 2020

SenhorPresidente,

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência, alteração no Projeto de Lei n' 1339/2019, que trata da
distribuição de recursos arrecadados por meio da Taxa Judiciária, instituída pela Lei n' 11.608, de 29 de dezembro de
2003,pelasseguintesrazões:

Inicialmente, cumpre destacar que, com o advento do processo eletrânico digital, as citações/intimações dos
beneficiários da Justiça Gratuita deixaram de ser realizadas exclusivamente por Oâciais de Justiça.

Muitas delas são efetuadas por correio ou por outras ferramentas de tecnologia da informação, como e-maias e
portais eletrânicos.

Tal afinnativa é confirmada pelo seu reflexo na evolução do número de atou e despesas postais, a seguir
demonstrado:

Neste contexto, considerando que no período de 2013 a 2019 houve redução de 29% de atou praticados por
Oficiais de Justiça, enquanto as despesas postais com citações/intimações aumentou em mais de 385%, a proposta que
se faz tem a finalidade de redistribuir 5% da taxa judiciária destinada ao reembolso das diligências dos Oficiais de
Justiça para o Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça.

Preservando-se a ümalidade da reserva, constatamos que a atribuição de 5% para o reembolso das diligências
dos Oficiais de Justiça mostra-se suÊlciente para suportar os gastos com a rubrica.

A medida propõe assegurar a melhoria da prestação jurisdicional e a continuidade dos investimentos, de modo
a garantir maior acesso à Justiça dos beneülciários da Justiça Gratuita.

Com tais esclarecimentos, submeto à análise de Vossa Excelência, alteração ao Prdeto de Lei n' 1339/2019
conforme abaixo, solicitando, ainda, que a apreciação do referido projeto na Assembleia Legislativa se dê em caráter de
agencia.

Certo de contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovo meus protestos de estima e
consideração.

a) GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO - Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo

A Sua Excelência o Senhor Deputado Estadual

CAUÊ MACROS

Presidente Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

EVOLUÇÃO DO NI:JMERO DE ATOS/DESPESA COM DnIGENCIAS X DESPESAS POSTAIS
EXERCiCIOSDE2011A2019

ANO NÚMERO DE
ATOU

N'DEOFICIAIS
DEJUSTIÇA

VALORRATEADO
PARAOSOFICIAISDE

JUSTIÇA

DESPESAS COM OS
CORREIOS

2011 7.302.081   R$ 1 15.418.409,52 20.534.716,55

2012 7.043.403 R$ 125.738.309,26 21.456.778,97

2013 6.596.637   R$ 146.904.293,42 22.215.192,27

2014 6.573.306   R$ 147.539.285,84 25.808.419,81

2015 4.895.752 4567 R$ 157.593.335.31 35.114.415,22

2016 4.666.252 4497 R$ 168.441.394,39 50.812.773.06

2017 4.713.330 4395 R$ 184.576.872,22 74.235.035,78

2018 4.610.165 4261 R$ 188.135.324,62 81.711.303,80

2019 4.662.417 3985 R$ 201 .086.914,63 107.759.281,50



, de de de 2019.

Altera a Lei n' 11.608, de 29 de dezembro de
2003, que dispõe sobre a teca judiciária
incidente sobre os semiços públicos dé natureza
{oreKse.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO
PAULO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e
eu promulgo a seguinte lei:

Artigo I' - O artigo 9' da Lei n' 11.608, de 29 de
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 9' - O montante da taxa judiciária arrecadada

terá a seguinte destinação:

1 - 5% (cinco por cento) para custeio das diligências
dos Oficiais de Justiça, indicadas no inciso IX do parágrafo único do
artigo 2' desta lei;

11 - 35% (trinta e cinco por cento) para custeio das

despesas com pessoal no âmbito do Tribunal de Justiça;

111 - 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de

Despesa do Tribunal de Justiça, instituído pela Lei n' 8.876, de 2 de
setembro de 1994". (NR)

Artigo 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua
ublicação.P

Prometo de Lei n'


