
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: terça-feira, 17 de julho de 2018 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo, Ano XI - Edição 2617 10

SEÇÃO I

ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Subseção I: Atos e comunicados da Presidência

Diretoria de Gerenciamento Funcional da Magistratura - SEMA 3

SEMA 3.1

ATOS DE 16/07/2018

O Desembargador MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0037714-
87.2013.8.26.0050, DECLARA a perda do cargo público de Juiz de Direito, ocupado por FERNANDO SEBASTIÃO GOMES 
(aposentado), a partir de 12 de julho de 2018, em virtude de condenação penal, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do 
Código Penal.

O Desembargador MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao v. acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 9005029-
83.1997.8.26.0000, DECLARA a perda do cargo público de Juiz de Direito, ocupado por MARCOS ANTONIO TAVARES, a partir 
de 13 de julho de 2018, em virtude de condenação penal, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes da Presidência (NUGEP)

COMUNICADO NUGEP/PRESIDÊNCIA Nº 09/2018

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes da Presidência – NUGEP – COMUNICA aos Juízes de Direito e aos Responsáveis 
pelas Varas Cíveis, pelos Juizados Especiais, pelas Execuções Fiscais e pelos Colégios Recursais da Capital e do Interior que, 
de acordo com o artigo 982 do Código de Processo Civil, foi admitido, em 25 de junho de 2018, disponibilizado em 11 de julho de 
2018, o Tema 20 (vinte) – TJSP, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo nº 0043917-79.2017.8.26.0000, 
Rel. Des. Gomes Varjão, em que se discute, nos termos da ementa: “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
(IRDR). Propositura pelo relator sorteado para julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida 
em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, fundada em suposta irregularidade na cobrança 
da tarifa do serviço de esgoto com base no valor correspondente ao da água consumida. Hipótese em que há decisões 
díspares envolvendo a mesma questão de direito, ora adotando o critério legal, segundo o qual a cobrança de tarifa de 
esgoto equivale à água consumida pelo usuário, ora reconhecendo que a cobrança de tarifa de esgoto não deve ser 
calculada com base no volume de água faturado pela prestadora do serviço público. Risco à isonomia e segurança 
jurídica configurado. Presentes os pressupostos de admissibilidade do incidente, previstos no art. 976, incisos e 
parágrafo 4º, do CPC. Incidente admitido.”.

COMUNICA, ainda, que, todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, no âmbito de jurisdição deste Tribunal de 
Justiça, que versem sobre o tema em discussão, deverão ser suspensos nos termos do voto proferido pelo Relator.

Por fim, COMUNICA que, em havendo suspensão, deverá ser registrado no andamento processual o Código SAJ nº 75020, 
para que seja feita a contagem automática de dados estatísticos.

Subseção II: Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça

DICOGE

DICOGE 1.2

EDITAL

CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA COMARCA DA CAPITAL

O DESEMBARGADOR GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 
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