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Especial de
Precatórios

Campanha Salarial 2016

TJ não cumpre data-base e paga
somente 7,08% aos servidores

No final de abril, a advogada
Gonçala Maria Clemente, representando o Departamento Jurídico
da Apatej, participou de reunião
com o presidente da Comissão
de Precatórios e diretor do escritório de advocacia Innocenti, Dr.
Marco Antônio Innocenti, com o
intuito de discutir uma futura parceria entre as instituições.

Apesar das constantes reivindicações da Apatej e
demais entidades do Judiciário em defesa da reposição
salarial de 11,08%, o presidente do Tribunal, Paulo Dimas, aprovou o índice de 7,08%, abaixo das projeções
do INPC. pág. 4
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Apatej
recebe Placa
Comemorativa
pelos 21 anos
de fundação

PLP 257/16 é um ataque
aos direitos dos servidores
Como um projeto desse âmbito pode ser aceito, já que ataca diretamente
as conquistas dos trabalhadores e interfere no exercício da cidadania? Não
houve sequer uma discussão direta, aberta e democrática com a população
sobre o assunto.

Apatej presente nas
Assembleias da categoria
Nos últimos
períodos, a Apatej apoiou mobilizações na Praça
João Mendes em
prol da reposição
da data-base e outros direitos ainda
não
atendidos
pelo TJ.
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Vencimentos
de magistrados
do RJ passam
de R$ 600 mi

Em 14/4, a Apatej recebeu homenagem durante cerimônia especial, realizada na Câmara Municipal de Osasco, e contou com a
presença de diversas autoridades
importantes, munícipes, colaboradores e membros da diretoria da
entidade.

Um levantamento feito nas folhas de pagamento do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro revelou
que os valores pagos a magistrados superam em mais de 25 vezes
o teto previsto para o funcionalismo público. A presidência do TJ-RJ afirmou que os pagamentos
são legais.
Um desembargador do Tribunal de Justiça ganhou mais que
este valor multiplicado por mil.
Em setembro do ano passado, o
salário do magistrado chegou a
R$ 642.962,66.
*Com informações do Portal Globo.com
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

PLP 257/16 é um ataque
aos direitos dos servidores
Além das batalhas que
os servidores públicos,
de diferentes esferas do
poder, precisam enfrentar
diariamente em busca de
valorização e reconhecimento do seu trabalho,
além de conquistas de
direitos diversos, amparados pela lei, eis que
surge mais um desafio:
lutar contra a aprovação
do PLP 257/16, Projeto de
Lei do Poder Executivo,
em trâmite na Câmara dos
Deputados, desde o início
de abril.
O que trata esse PLP?
Este tem como prioridade a redução de gastos,

ou seja, o ajuste fiscal possibilitando o refinanciamento de dívidas dos estados e
prorrogação de prazos para o
pagamento das mesmas. Por
exemplo, o Projeto concederá um tempo de mais de 20
anos para os estados quitarem as dívidas com a União e
mais 10 para acertarem seus
déficits com o BNDES.
E quais os riscos deste
Projeto para os servidores?
O corte de receita bloquearia
o reajuste salarial e investimentos no processo de novas
contratações e em políticas
de capacitação profissional
continuada. Também aumentaria o percentual da parcela

de contribuição previdenciária de 11 para 14%, entre outros prejuízos, às categorias
do setor público.
A Apatej repudia totalmente este PLP, já que ataca
diretamente os direitos dos
trabalhadores e interfere no
exercício da livre cidadania.
Tendo em vista que não houve sequer uma prévia discussão democrática com a
população sobre o assunto.
Muito menos, análises aprofundadas sobre os efeitos
devastadores que a proposta pode causar aos agentes
do funcionalismo público e
seus serviços prestados à sociedade.

Por Mário José Mariano,
Presidente

Não vamos deixar que
a realidade caótica vivida
pelo nosso estado atualmente, resultado da má
gestão, falta de planejamento e responsabilidade
no controle de gastos públicos, prejudique os servidores, retirando-os seus
direitos. Precisamos continuar firmes a nossa luta,
fortalecendo os debates e
mobilizações para impedir que projetos ou políticas como estas, que não
beneficiam os cidadãos,
mas somente aliviam os
cofres públicos, definitivamente não passem no
Congresso.

Mário José Mariano (Marinho)
Presidente
Roberto da Silva
Vice-Presidente
Iracema de Oliveira Dias
2ª Vice-Presidente
André Soares
Secretário
Alexandre Spínola
1º Secretário
Marcos Leite Penteado
Tesoureiro
Rita de Cássia
1ª Tesoureira
Demais Integrantes
Sérgio da Costa
Sandra Regina Castilho
Carlos Roberto Lopes
Gislaine Cristina Barbosa
Maria Ângela dos Santos
Ednaldo Aparecido Batista
Cristiane Lima de Oliveira
Fernando Ribeiro Ramos
Jairo Alvarenga
Marcos José dos Santos
Vilma Lúcia Seixas
Marcos Felipe Garcia
Sandra Regina Nunes
Rosângela de Souza Martins
Demivaldo Aparecido Caldana
Dalva Francisco
Márcia Regina da Silva Rosa
Catarina Szabo
Paula Helena Passos Santiago
Luiz César Mattos
Gilmara Silva dos Santos
Carlos Benedito Franco
Ednir Raimundo
Eronildes de Fátima Simões
Edneide Cristina Simões
José Lucílio da Silva Filho
Samuel Monteiro
Eliane de Lima Croffi
Dorival Mariano Estriga
Conselho Fiscal
Vanderlei de Paula Machuco - Presidente
Carlos Eduardo - Vice-Presidente
José Carlos – Membro
Conselho de Ética
Silvana Medalla
Sérgio Gonçalves

Confira a pauta de reivindicações
da Campanha Salarial 2016
• Cumprimento integral da data-base 2016, de 11,08%, além do
pagamento de perdas salariais acumuladas: 4,77% (Greve de 2010)
e 1,5% (Gestão Bedran, 2011)
• Recuperação de atrasados, que totalizam 20,94% de reposição
• Pagamento de horas credoras em pecúnia

Apatej Sede
Rua Açucena, 128,
Jd. das Flores, Osasco, SP
Tel.: (11) 3652-5400
Apatej Barueri
Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 115,
2º andar, Pq. dos Camargos, Barueri, SP
Tel.: (11) 4552-5030
Apatej Litoral
Av. São João, 480, sala 11, 2º andar
Centro, Peruíbe, SP - Tel.: (13) 3455-3899
Email: imprensa@apatej.org.br

• Implantação do nível universitário para escreventes;
• Correta aplicação do Adicional de Qualificação
• Transformação dos cargos de agentes de serviços, operacionais e
fiscalização em escreventes
• Majoração do auxílio-saúde para servidores ativos e aposentados
• Reposição de servidores nos fóruns, através da abertura de
novos concursos
• Contratação de funcionários concursados para os cargos de
conciliadores e assistentes jurídicos de 2ª instância

• Políticas de combate à prática de assédio moral
• Nova redação do Plano de Cargos e Carreiras
• Entre outros

www.apatej.org.br
O Jornal APATEJ é uma publicação oficial da
Associação Paulista dos Técnicos Judiciários,
editado sob sua responsabilidade e de
acordo com sua autorização. Os artigos
assinados não expressam necessariamente
a opinião dos editores desse jornal.
Distribuição bimestral e gratuita
para os Sócios, conveniados e nos Fóruns
do Estado de São Paulo.
Tiragem: 7 mil exemplares
Diretor Responsável: Mário José Mariano
Edição e Diagramação:
Nova Onda Comunicação - 3654-4172
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Apatej recebe homenagem pelos 21 anos de fundação
Na noite do dia 14 de abril, a Apatej, representada pelo seu presidente Mario José
Mariano, o Marinho, recebeu Placa Comemorativa pelos 21 anos de fundação. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Osasco, no Plenário Tiradentes, e contou com
a presença de vereadores, munícipes, colaboradores e membros da diretoria da entidade.
Na ocasião, Marinho aproveitou para saudar os presentes e agradecer a deferência
da Câmara de Osasco, na pessoa do vereador Josias da Juco, quem apresentou o
projeto de homenagem à entidade, aprovado por unanimidade no plenário. Marinho
também agradeceu o reconhecimento de outras autoridades presentes; presidente da Câmara, Jair Assaf; secretário de Segurança e Controle Urbano, Lau Alencar, representando
o prefeito Jorge Lapas; e Libânia Aparecida da Silva, presidente da OAB Osasco.

Fotos: Eudes de Souza / CMO

“A Apatej merece toda a reverência, pois oferece aos associados assistência
em todos os âmbitos, sobretudo no aspecto humano de suas necessidades,
ao buscar soluções e o melhor tratamento aos servidores do judiciário. Não
poderia deixar de falar sobre a importância dos nossos colaboradores, diretores
e, logicamente, nossos servidores, nestes 21 anos. Esta Placa também é de
vocês!”, afirmou o presidente.

Josias, vereador

Por sua vez, o vereador Josias também fez uso da palavra. “Que Deus
continue a derramar bênçãos sobre a entidade e que Marinho siga ao seu estilo
zeloso e cuidadoso à frente da Apatej”,
completou. O presidente da Câmara
também saudou Marinho durante a ce-

Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco

rimônia. “A ele confiro homenagem
desta Casa Legislativa por seu empenho
à frente da Associação dos Técnicos do
Judiciário”, afirmou Assaf.
Representando Jorge Lapas, o
secretário Lau também parabenizou
a Apatej. “O prefeito Lapas, impos-

Lau Alencar, secretário da Secontru

sibilitado de se fazer presente a esta
solenidade, me confiou mensagem de
felicitações à homenageada da noite.
A Apatej, que é tão bem presidida,
receba os parabéns do Executivo da
cidade de Osasco”.
Já Libânia, reconheceu a voz da

Libânia Aparecida da Silva, presidente da OAB Osasco

entidade frente ao Judiciário. “ A
Apatej é a porta-voz de toda uma
categoria e mereceu a homenagem
oferecida pelo vereador Josias não
só pela data festiva, mas porque vem
atuando, fervorosamente, em nome
de seus associados. PARABÉNS!”.
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Campanha Salarial 2016

Paulo Dimas aprova data-base de
7,08% e desagrada categoria
Categoria unida em defesa da data-base de 11,08%! É nosso direito!
No dia 13 de abril, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), através da Secretaria de Gerenciamento de Recursos Humanos,
anunciou o índice oficial da data-base, de 7,08%, aprovada para a categoria do Poder Judiciário, que foi
implantada na folha suplementar de
abril dos servidores.

“Paulo Dimas afirma que o TJ não tem orçamento suficiente para contemplar a
categoria com os 11,08% reivindicados, referente ao período de março/2015 a
fevereiro/2016, pois alega estarmos vivendo um período de crise. No entanto,
todos os presidentes do TJ anteriores usavam a mesma desculpa: falta de
orçamento. O que está acontecendo é que o servidor não tem uma política de
valorização”, ressalta o presidente da Apatej, Marinho.

Confira a retrospectiva de reuniões no Tribunal

Em última reunião sobre o assunto no TJ, no final de março, o
índice, até então, projetado era de
7%.

Em 29/3, as entidades se reuniram
com a Secretaria de Orçamento e Finanças para discutirem o orçamento
do TJ e buscar subsídios para conceder a reposição almejada.

Na reunião do dia 16/3, além de
questionar a diferença do índice, Marinho pediu explicações em relação à
defasagem do quadro de funcionários
que não acompanha as rotinas de trabalho do Tribunal.

No início de março, Marinho
reivindicou a reposição devida
aos servidores e denunciou ao desembargador Antônio Malheiros
as atuais condições precárias dos
fóruns do estado.

Apatej participa de mobilizações nos fóruns
Em apoio aos servidores, a entidade reivindicou direitos da categoria, principalmente o pagamento integral da data-base, além do veto ao PLP
257/2016, em frente a vários fóruns de São Paulo. As mobilizações continuam em maio em diversos fóruns do estado.
Carapicuíba

Barueri

Jandira

28 de abril

28 de abril

13 de março

Itapevi

28 de abril

Atenção, servidores! Nova Audiência Pública na Alesp contra o PLP 257 no dia 17/05, a partir das 17h, no Plenário Teotônio Vilela. Participem!

05

www.apatej.org.br

Campanha Salarial 2016

Apatej participa de assembleias em prol dos
direitos e valorização dos servidores

Embaixo de chuva, entidades e demais servidores se reuniram, em março, na Praça João Mendes,
no Centro da Capital, para discutirem e aprovarem
a pauta de reivindicações da Campanha Salarial da
categoria.

Na mesma ocasião, o tesoureiro da Apatej, Marcos Leite Penteado, protestou contra o descaso do
Tribunal com os servidores.

Luta contra o PLP 257

Conheça os principais tópicos do PLP, que
prejudicam os servidores

Apatej, representada pelo presidente Marinho, esteve presente em Audiência Pública na Assembleia Legislativa de São
Paulo (ALESP), realizada em abril.

Tesoureiro e secretário André Soares da entidade participaram de Grande Encontro do Movimento Unificado dos Servidores do Brasil Contra o PLP.

1) aumenta a contribuição previdenciária de 11 para
14%;
2) proíbe aumento de salário (inclusive de
aposentados);
3) proíbe progressão na carreira;
4) proíbe a abertura de concursos públicos e chamar
os já aprovados;
5) incentivo à demissão voluntária;
6) limita os direitos dos servidores estaduais a, no
máximo, o que tem o servidor federal no Regime
Jurídico Único;
7) acaba com os quinquênios e anuaênios;
8) acaba com licença-prêmio;
9) proíbe receber em dinheiro as férias e as licenças
não gozadas;
10) contratação só de terceirizados.

Processo de Remoção 2016
No final de abril, a Apatej e demais entidades
representativas, que compõem o Comitê de Remoção , se reuniram com membros do TJ para
discutirem os trâmites do processo de Remoção
deste ano.

Em abril, a categoria se reuniu novamente em
frente ao Palácio da Justiça para debaterem demandas prioritárias e fortalecerem o protesto contra a
aprovação do PLC 257/2016.

Desde 2013, mais de dois mil servidores foram contemplados pelo processo. Entre os cargos,
destaca-se o de escrevente técnico judiciário. Nos
últimos três anos, foram contabilizados 6.611 inscritos e 1.651 aprovados para a função.
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Jurídico

Jurídico da sede atende associados da
Região Metropolitana de SP
O Departamento Jurídico atua na prestação de
diversos serviços, consultas e defesas de direitos dos
associados da Região Metropolitana de São Paulo
referentes a questões específicas da área de Direito,
reivindicações e necessidades judiciais do dia a dia.

Doutora Andrea e doutora Gonçala atuam no Jurídico da sede.

A advogada Gonçala Maria Clemente, pósgraduada em Direito Administrativo, constitucional e
Tributário, é responsável pelos atendimentos na sede
da Apatej, em Osasco, em parceria com a advogada
Andreia Cristina Ramos da Cruz.
Confira entrevista exclusiva com a doutora a seguir:

Como atua o Departamento Jurídico
da sede?

O Departamento atua em atividades referentes
aos direitos específicos de carreira, ajuizamento
de demandas, informações sobre andamentos
dos processos, tanto de ordem coletiva como
individual. Desta forma, várias ações vêm sendo ajuizadas em favor dos nossos sócios.

Como o Jurídico atua perante cada
solicitação recebida?

Em relação às solicitações, estas são diversas e
após estudo de cada caso é que podemos recomendar a melhor solução para atender a necessidade do associado. Ressaltamos que o Departamento só atende as controversas entre o sócio
e o Tribunal de Justiça (empregador).

Quais foram as principais ações conquistadas?
Entre os processos que tivemos êxito recentemente, destaco:

• Processo 1003479-15.2014: neste caso, o objetivo foi barrar ato ilícito cometido pelo Banco

do Brasil que deu origem a uma dívida inexistente
em desfavor da associada e restrição do nome.
Resultado: O juiz declarou inexistente a relação
jurídica oriunda dos contratos de empréstimos efetivados junto às agências da instituição financeira e
inexigível qualquer valor cobrado, excluiu o nome
da associada do banco de dados (SERASA e SPC)
e ainda condenou o banco por danos morais, correção monetária, juros de mora e sucumbência.
• Processos 1006790-39.2013 e 0021155-80.2012:
Estas demandas foram ajuizadas contra a Fazenda
Pública que negou a duas associadas afastamentos
remunerados e maculou prontuários com faltas injustificadas.
Resultado: os processos foram julgados procedentes, decretando-se a invalidação dos apontamentos
de faltas injustificadas, reconheceram também a
incapacidade laborativa no lapso temporal, determinando que fossem computados os períodos que
constaram do litígio como de licença-saúde, bem
como condenaram o órgão público a reparação material dos descontos efetuados a este título, correção monetária, juros de mora e sucumbência.

Apatej tem atendimento jurídico
também no Litoral e Vale do Ribeira
Entre as ações realizadas pelo
Departamento, destacam-se: defesa em processos administrativos ou sindicâncias; exclusão do
desconto do auxílio- -alimentação durante férias e afastamentos
em geral; incorporação da contribuição previdenciária no tempo
de serviço, entre outras.

O advogado Hélio Marcos Pereira Júnior é responsável
pelos atendimentos na subsede do litoral, em Peruíbe.

Ações para associados
• Cobrança do Fundo de Atualização
Monetária (FAM);
• Desvio de função;
• Ação de aplicabilidade do pagamento
integral do Adicional de Qualificação;
• Defesa em processos administrativos
ou sindicâncias;
• Imposto de renda nas férias;
• Recálculo da sexta parte e quinquênio
(sobre a totalidade dos vencimentos),
em casos específicos;
• Unidade Real de Valor;
• Auxílio-Alimentação;
• Entre outras.

O setor Jurídico atende de segunda à sextafeira na Rua Açucena, 128, Jardim das Flores,
em Osasco. Para mais informações, entre em
contato através do telefone: (11) 3652-5400.
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Benefícios

Parcerias trazem descontos para associados
Assumindo o compromisso de facilitar a vida de nossos associados, a Apatej fechou diversas parcerias
Saúde

Educação

Descontos de até 50%

Clínica Moroz

Hípica Santa
Terezinha
(Equoterapia)

(Especialidade
Psicologia)

Descontos de até 30%

3681-1913

Aulas Gratuitas na Apatej
Jd. das Flores, Osasco

ABC / OSASCO

República, São Paulo

Dança
de Salão
Ioga

Diversão

Turismo
Capoeira

O melhor do turismo só para associados da Apatej

Pousada
das
Cachoeiras
Ubatuba

Diversão garantida com descontos de até 30%

Colônia de
Férias em
Peruíbe
Informações:
www.sindifastfood.
org.br ou pelo telefone (13) 3455-4779

Informações:
(12) 3849-8244 /
3849-5494 /
3849-5331

Consórcio / Seguro

Hotel
Mantovani
Águas de
Lindóia

Auto - Vida - Auxílio-Funeral

Brotas Eco
Resort
São Paulo

Informações:
0800-110143
(19) 3924-9510
(19) 3824-1800

Hotel
Solar dos
Girassóis
Mariporã

Telefone: (11) 3184-1777

Beleza

Pousada
da Matriz
Cananéia

Informações:
(13) 3851-3364
pousadamatriz.com.br

Informações:
(11) 4486-8777
4818-8866

Descontos de 10 a 15%

(Cotia)

Informações:
brotasecoresort.com.br

(Osasco)

Colônia
de férias
na Praia
Grande

Colônia
de férias
Caraguatatuba
Informações:
(12) 3887-1519

Clínica de Estética
Sandara

Jurídico

Studio Zatara

Informações:
(13) 3494-2579

(Cotia)

Colônia de
férias
Clube dos
Sargentos
Praia Grande

Defenda seu direito com a Apatej!

O corpo jurídico da Apatej vem informando a todos os associados sobre os
serviços prestados em diversas ações. São elas:
• Ações declaratórias de incapacidade laboral
• Reparatória nos casos comprovados que foi injusta a negativa de licença remunerada para tratamento de saúde
• Declaratória de desvio de função
• Reajuste de URV em 11,98%.
• Não desconto do auxílio-alimentação
• Recálculo da 6ª parte e quinquênio
• Não tributação de férias e 13º salário
• 4,77% greve de 2010
• Não contribuição sindical

Para os servidores da região do Vale do Ribeira, nosso departamento jurídico atende
pelo telefone: (13) 3455-3899. E nas demais regiões, contatar o número: 3652-5400.

Clube dos
Sargentos
Osasco
Informações:
(11) 3602-6890
3602-6894
contato@clubedossargentos.com.br

Informações:
(11) 3602-6895
3602-6890

Telefone: (11) 3681-1046

Good Card

O cartão Good Card oferece diversas vantagens!
Informações: (11) 3652-5400 ou www.goodcard.com
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Parceria entre Apatej e NotreDame Intermédica
oferece carências reduzidas para novas adesões!

Doe medula, doe vida!
Em 2014 meu filho foi
diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um tipo de
câncer no sistema linfático.
Após oito meses de tratamento quimioterápico, atualmente ele se encontra em
remissão. Entretanto, muitos
pacientes com câncer no sangue não conseguem a cura
ou remissão somente com a

quimioterapia e passam a depender de um transplante de
medula óssea.
A medula óssea é responsável pela produção dos
componentes do sangue,
como hemácias, leucócitos
e plaquetas. O transplante
é uma forma de tratamento
recomendado para pacientes
com câncer no sangue, leu-

cemia, entre outros.
O processo para se tornar doador é muito simples:
basta ter entre 18 e 55 anos
de idade, ir ao hemocentro
de sua preferência e fazer um
exame clínico para confirmar
o bom estado de saúde.
Ser doador é um gesto,
além de solidariedade, de
amor ao próximo. Seja um

doador você também!
Para quem mora na Capital e Grande São Paulo,
é possível agendar a doação junto ao Hemocentro da
Santa Casa de Misericórdia,
através do telefone: (11)
2176-7249 ou consulte o site:
http://ameo.org.br/.
Nas demais localidades,
consulte o link: http://www1.

inca.gov.br/conteudo_view.
asp?ID=2639.
Associada Ana Paula Custódio da Silva, da 1ª Vara Cível de Carapicuíba

