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Mais uma vitória
do Jurídico da
Apatej

Campanha Salarial 2017

Foto: Renan Roque

TJ anuncia projeção de
reposição de 4,69%

O Tribunal prometeu buscar recursos necessários junto ao Governo para cumprir a data-base deste ano e implementar o aumento
pág. 4
ainda nos vencimentos de abril ou em folha suplementar.
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Assembleia Geral da Categoria
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Burocracia
mantém Fórum
de Hortolândia
fechado há 11
meses

Saúde
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Perspectivas e desafios
para o Judiciário em 2017
Estamos iniciando mais um ano difícil em que todos os servidores do Poder Judiciário de São Paulo
deverão lutar pela conquista de demandas pendentes
e vencer novos desafios que surgirão pelo caminho.

Previdência

Parceria com a Unimed Fesp
oferece valores especiais para associados.
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Apatej participa de atos contra a reforma da previdência

Um entrave técnico e burocrático mantém o prédio do novo
Fórum da cidade de Hortolândia
(SP) fechado e inutilizado apesar
de ter sido concluído e inaugurado em março do ano passado. O
último prazo dado pelo Tribunal
de Justiça para início das atividades no local era novembro de
2016, mas a abertura não ocorreu.
Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o problema se deve ao atraso na emissão
do habite-se da construção. Enquanto o prédio não é aberto, a
população tem sido atendida no
antigo prédio da Câmara de Vereadores, mas as condições do local
são precárias e prejudicam o andamento dos processos. Fonte: Globo.com

Foto: Reprodução EPTV

Entre os pontos negativos da reforma,
destacam-se: a padronização da idade mínima
de 65 anos para homens
e mulheres solicitarem o
benefício, além do aumento da contribuição
para 49 anos para a conquista da aposentadoria
integral.

A Apatej, por meio de seu departamento Jurídico, obteve mais
uma vitória em Ação Judicial, que
buscou obrigar a Fazenda do Estado a realizar o recálculo dos adicionais quinquênios e sexta parte,
utilizando como base os vencimentos integrais dos servidores.
Ao todo, 46 servidores associados da entidade receberão,
como créditos, valores que variam
de R$ 3 mil a R$ 20 mil para cada
um, dependendo da decisão judicial.
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

Perspectivas e desafios para o
Judiciário em 2017
Estamos
iniciando
mais um ano difícil em
que todos os servidores
do Poder Judiciário de
São Paulo deverão lutar
pela conquista de demandas pendentes e vencer
novos desafios que surgirão pelo caminho.
Nos primeiros meses
de 2017, o Governo já encaminhou ao Congresso
Nacional propostas de reformas trabalhista e previdenciária (PEC 287),
que trarão prejuízos para
servidores e trabalhadores em geral, retirando
direitos conquistados e
precarizando a prestação
de serviços à sociedade
em geral.
Fazendo uma breve
retrospectiva. No final

de 2016, foram aprovadas
propostas de “ajuste fiscal”
e “equilíbrio das contas
públicas”, totalmente desastrosas para os brasileiros, como o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 257 e
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, que
congelam investimentos do
governo em áreas sociais
fundamentais, como saúde,
educação e segurança, pelos
próximos 20 anos, trazendo
prejuízos para sociedade e
servidores.
Entre os efeitos negativos para o funcionalismo,
destacam-se: estagnação de
salários, suspensão de novos concursos, redução de
investimentos em planos de
cargos e carreiras, corte de
vários benefícios, entre ou-

tros.
Em 2017, o principal
desafio da categoria será
lutar para que o Tribunal
de Justiça do Estado atenda plenamente as principais
demandas dos servidores.
Neste ano, o TJ encaminhou
uma peça orçamentária com
valor que atenderia as necessidades administrativas,
bem como as despesas com
servidores.
Entretanto, como ocorreu
nos anos anteriores, o Poder
Legislativo subserviente ao
Executivo novamente cortou valores fundamentais
para o desenvolvimento
dos projetos previstos para
este ano, totalizando R$
10.774.473.877. O valor
recebido é 700 milhões a
mais do que o montante ad-

Veja como foi

Apatej presente nas assembleias
gerais da categoria em 2016
Em 2016, a Apatej participou de duas Assembleias Gerais que tiveram o objetivo de discutir demandas da categoria e aprovar a pauta de reivindicações da Campanha Salarial do ano.

Marcos Leite Penteado,
Tesoureiro

quirido no ano passado,
de R$ 10.067.423.217.
Deste total, o valor de R$
8.351.022.075 será destinado para gastos pessoais, como pagamento de
vencimentos dos servidores e magistrados, indenizações e reposição salarial da categoria. Com
isso, após a análise desse
cenário totalmente desfavorável, a Apatej convoca a categoria para somar
esforços na luta contra os
ataques aos nossos direitos, pois a única forma
de sairmos vitoriosos é a
união. Vamos juntos mostrar a essa meia dúzia de
privilegiados que o Brasil
é de todos e não só desse
pequeno grupo de políticos picaretas.
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Tesoureiro da Apatej protesta contra valorização
dos magistrados e descaso com os servidores

Em virtude do recesso de fim de ano e férias dos servidores, a edição de dez/jan não foi publicada, mas
todo conteúdo de notícias desse período foi mantido.
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Retrospectiva

Em 2016, a Apatej cumpriu uma extensa agenda de
atividades em defesa dos direitos dos servidores
TJ não cumpre data-base
Em última reunião no TJ, a presidência não pagou os 4% de diferença da data-base do ano.

Atos diversos

Reuniões das Comissões de Trabalho
Remoção

Contra o PLP 257, na Alesp

O objetivo é assegurar esse direito ao servidor,
independentemente da gestão do TJ.

Audiência Pública

O presidente da Apatej cobrou ainda da presidência a retirada do desconto do
auxílio-alimentação em períodos de efetivo exercício dos servidores

Assédio Moral

Grande Encontro do Movimento Unificado
dos Servidores do Brasil Contra o PLP 257

O intuito é debater casos que vêm sendo denunciados por servidores.
Renan Roque

Mobilizações em alguns fóruns

Horas Credoras no TJ
Os representantes defendem o direito facultativo
do servidor receber as horas credoras em pecúnia.

Plenária
Marinho durante discurso feito no plenário

Nível universitário para escreventes

Contra a PEC 55

Os dirigentes defendem projeto que exija nível
universitário para o cargo.

Audiência Pública na Alesp

Plano de Cargos e Carreiras
Mobilização no Congresso Nacional

Camila Marques

Renan Roque

A Comissão aborda a importância do estudo do
Plano para o aperfeiçoamento das discussões.
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Campanha Salarial 2017 e outras lutas

TJ anuncia projeção de reposição de 4,69% e
cumprimento da data-base segue indefinido
No dia 15 de março, o presidente do
Tribunal de Justiça, Paulo Dimas, anunciou, em reunião com a Apatej e demais
entidades representativas do Judiciário, a projeção de reposição salarial em
4,69%, de acordo com a inflação medida pelo INPC nos últimos 12 meses.
A Corte se comprometeu a buscar
os recursos necessários junto ao governo do estado para cumprir a data-base 2017 e fazer o possível para
implementar o aumento ainda nos
vencimentos de abril ou em folha suplementar no mês corrente.
A presidência ainda divulgou o
aumento do vale-refeição para R$
44, auxílio-saúde para R$ 315, que
não agradou as entidades, e auxílio-creche para R$ 394.

Principais itens
aprovados da pauta de
reivindicações
• Reposição de perdas salariais
acumuladas:

Março
Em primeira reunião
do ano com as entidades,
Paulo Dimas comunicou
que já não havia uma
projeção de reposição salarial e que vinha elucidando a questão de execução dos dissídios junto
ao Poder Executivo.

- 4% (data-base 2016);
- 1,18% (março a novembro de
2015);
- 1,5% (Gestão Bedran/março a
agosto de 2011);

Fevereiro

- 4,77% (Greve/março a novembro
de 2010);

Assembleia Geral 2017

Em março, a Apatej, demais
entidades e servidores se uniram
na Praça João Mendes para a realização de grande Assembleia Geral
da categoria.
Com um público estimado em
600 presentes, o ato discutiu os
interesses dos servidores e enfatizou a importância de mobilizações
contra a PEC 287.
Em depoimento, Marinho destacou a falta de prestígio do Poder
Judiciário perante o Poder Execu-

• Avanço no processo de
implantação do Projeto de Lei de
valorização dos escreventes (nível
superior);
• Transformação dos cargos de
agentes de serviços, operacional e
fiscalização em escreventes;
• Pagamento de horas credoras em
pecúnia;

tivo no cenário atual. “O Congresso e
o Senado não respeitam mais o Judiciário, porque há muito tempo este se

• Majoração dos auxílios saúde
(R$ 600 + 50% por dependente),
alimentação (R$ 50,00/dia) e
transporte (4 conduções/dia-tarifa
da Capital) ;

tornou uma secretaria do Executivo, não exercendo mais o seu poder
constitucional”, ressaltou.

Ato em defesa dos direitos dos servidores

• Cumprimento correto do
Adicional de Qualificação
(calculado sobre vencimentos
integrais e com retroatividade);

No final de fevereiro, a Apatej participou de
ato em defesa dos direitos dos servidores na Praça
João Mendes.
No ato, o presidente da Apatej ressaltou a importância da luta contra a reforma da previdência e
pediu maior comprometimento dos trabalhadores
com a causa. “Nós paramos o Brasil por 20 centavos, agora o trabalhador não quer parar o país por
causa da reforma!”, destacou.

• Reposição imediata de servidores
nos fóruns, através de abertura de
novos concursos. Atualmente, são
mais de oito mil servidores com
direito adquirido de aposentadoria
imediata;
• Novo Plano de Cargos e
Carreiras;

Encontro dos Judiciários 2017
Foto: Camila Marques

No final de fevereiro, a Apatej participou de Encontro dos servidores do Poder Judiciário de São
Paulo que teve o intuito de abordar as reformas da
previdência e trabalhista, em trâmite na Câmara
Federal, e discutir a pré-pauta de reivindicações da
Campanha Salarial dos servidores deste ano.

• Conclusão urgente de obras
de vários fóruns do estado, além
de investimentos em melhores
condições de trabalho e segurança
para os servidores; entre outros.

05

www.apatej.org.br

Reforma da previdência

Apatej participa de várias atividades contra a PEC 287
15 de Març

Osasco

Carapicuíba

Cotia

Taboão da Serra
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Mobilizações em outras comarcas

Conheça os principais pontos negativos da PEC

São Vicente

• Padroniza a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres,
que já assumem dupla jornada de trabalho, poderem se aposentar;

“A população está adormecida e não pode acreditar nessas falácias do governo. Déficit é
uma ova, dinheiro tem e precisa ser usado na previdência!”, destacou o tesoureiro da Apatej.

• A contribuição mínima para o regime previdenciário passa a ser
de 25 anos, antes era 15, com direito a somente 76% da aposentadoria;

Durante discurso, o presidente da Apatej ressaltou que a proposta do governo prejudica todas
as famílias brasileiras, principalmente a mulher que já assume uma dupla jornada de trabalho.

Foto: Renan Roque

Praia Grande e Cubatão

• O texto da reforma se aplica a homens com menos de 50 anos
e mulheres com menos de 45 anos, e ignora todas as suas contribuições efetuadas durante a vida profissional;
• Já, os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de
45 anos deverão cumprir uma regra de transição, comprovando o
cumprimento de pedágio de 50% do tempo restante que faltava
para se aposentarem com paridade e integralidade;

Assis e Região

• Para conquistar a tão sonhada aposentadoria integral, será preciso trabalhar ao longo de 49 anos. A vida toda!;
• Proibição de acúmulo de pensão e aposentadoria.
Acesse o nosso site e confira modelo de carta aberta para enviar
aos e-mails dos deputados federais da base de São Paulo em
defesa da não aprovação da reforma da previdência.
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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%

(Especialidade
Psicologia)

Descontos de até 30%

3681-1913

Aulas Gratuitas na Apatej

Dança
de Salão

Jd. das Flores, Osasco

Ioga

Diversão

Turismo
Capoeira

Diversão garantida com descontos de até 30%

Consórcio / Seguro

ABC / OSASCO

O melhor do turismo só para associados da Apatej

Pousada
das
Cachoeiras
Ubatuba

Colônia de
Férias em
Peruíbe

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

Informações:
www.sindifastfood.
org.br ou pelo telefone (13) 3455-4779

Hotel
Mantovani
Águas de
Lindóia

Auto - Vida - Auxílio-Funeral

Brotas Eco
Resort
São Paulo

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

Beleza

Informações:
brotasecoresort.com.br

Hotel
Solar dos
Girassóis
Mariporã

Telefone: (11) 3184-1777

Informações:
(11) 4486-8777
4818-8866

Descontos de 10 a 15%

República, São Paulo

Pousada
da Matriz
Cananéia

(Osasco)

Colônia
de férias

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

Caraguatatuba
Informações:
(12) 3887-1519

Studio Zatara

Jurídico

(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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Benefícios

Apatej promove festa de final de ano em grande estilo
O Público presente teve direito a café da manhã e almoço, com buffet diversificado, várias atividades
de lazer, chegada do papai Noel, que distribuiu presentes para as crianças, e sorteios de vários
prêmios para os associados, como sons, bicicletas, TV de 32 polegadas, entre outros.
Parque Maeda

O Parque se localiza em um ambiente campestre repleto de belas paisagens
e oferece atrativos, como piscinas com
toboágua, pedalinho, trenzinho, teleférico, pesqueiro, passeio a cavalo, carruagem, entre outros.
O evento contou com a participação
de cerca de mil pessoas, entre adultos
e crianças. Ao todo, a festa recebeu 15
ônibus que transportaram associados
da Capital, Grande São Paulo e Região
do ABC, junto com os seus familiares, dos fóruns de São Paulo, Osasco,
Barueri, Jandira, Carapicuíba, Itapevi,
Diadema, Embu das Artes, Taboão da
Serra, São Bernardo do Campo, Santo
André, Cotia, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra.

“Gostaria de parabenizar toda a equipe da Apatej pelo evento realizado no Parque Maeda , em comemoração ao Dia da
Justiça.” - Eliane Batista da Silva, Fórum de Embu das Artes
“Gostei muito da festa, que ofereceu tudo que a gente precisa.” - Juselene Inês Casagrande, Fórum de Osasco
“A festa foi excelente e elogio a iniciativa da entidade de
realizar, neste ano, um evento regionalizado. ” - Wagner
Lucena Rodrigues, Fórum de Taboão da Serra
“A festa foi sensacional e ofereceu muitas atividades aos
participantes.” - Elisete Aparecida Pereira da Silva, Fórum de São Bernardo

Espaço das Laranjeiras

“Achei a festa muito legal, nos surpreendeu. A organização da Apatej foi excelente.”
- Samuel Monteiro, Fórum de Jacupiranga
Cerca de 200 pessoas, participaram da festa do Litoral e Vale
do Ribeira. Os associados com as suas famílias vieram das cidades de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Juquiá, Miracatu, Registro,
Jacupiranga e Pariquera-Açu.
No espaço, os presentes puderam aproveitar a piscina de água
natural, campo de futebol, pebolim, mesa de pingue-pongue, entre
outras atividades.

“A festa foi muito bem organizada, ótima.” - Daniel Santana, Fórum de Itariri
“A festa foi maravilhosa e disponibilizou muitas atividades de recreação para as
crianças, além da entrega de presentes pelo Papai Noel.” - Valquíria Pereira de
Aguiar, Fórum de Peruíbe
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Parceria entre Apatej e Unimed Fesp oferece carências
reduzidas para atendimentos em saúde a todos
associados por valores diferenciados

