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Jornal
Paulo Dimas
se reúne com
Alckmin para
tratar de
interesses do
Judiciário

Festa de Fim de Ano da Apatej

Festa de final de ano se aproxima
e você não pode ficar de fora

Venha fechar
2016 com
chave de ouro!

Neste ano, a Festa de Confraternização será regionalizada para melhor atender nossos associados. Participe! Faça o cadastro e garanta já a sua inscrição! pág. 5
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Reforma da previdência e os efeitos
sobre o funcionalismo
Esta é mais uma atitude covarde deste governo que quer jogar nas costas do trabalhador o pagamento da conta pela crise financeira que o país
está atravessando, fruto da corrupção e da ineficiência do Estado. Não vamos pagar sozinhos esta conta!
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Apatej em defesa de melhores
condições dos fóruns do estado
A Apatej vem
lutando há muito
tempo para melhorar as condições de trabalho
dos
servidores
do Judiciário de
várias cidades de
São Paulo.

Conheça os serviços oferecidos
e aproveite para investir na qualidade da saúde da sua família!

O governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, recebeu
no final de setembro, no Palácio
dos Bandeirantes, o presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desembargador Paulo
Dimas de Bellis Mascaretti.
Durante a reunião de trabalho,
os chefes dos Poderes Executivo e
Judiciário trataram do fechamento do orçamento para o ano vigente (2016), bem como da proposta
orçamentária para o ano de 2017.
Fonte: TJSP

CNJ institui
Política Nacional
de Segurança do
Poder Judiciário
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, na 18ª sessão virtual, a Resolução nº 239/2016, que institui
a Política Nacional de Segurança
do Poder Judiciário, abrangendo
aspectos da segurança pessoal de
servidores e cidadãos que transitam nos órgãos da Justiça.
De acordo com o ato normativo, caberá ao Comitê Gestor do
Sistema Nacional de Segurança
do Poder Judiciário a definição de
protocolos, medidas e rotinas de
Fonte: CNJ
segurança.
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

Reforma da previdência e os
efeitos sobre o funcionalismo
Até o ano que vem, o
presidente Michel Temer
pretende realizar a votação urgente da PEC 241,
referente à reforma do
sistema da previdência.
Como seria essa reforma
na prática? A nova medida padronizaria a idade
mínima de 65 anos para
homens e mulheres requererem a aposentadoria.
E por que esta regulamentação seria desvan-

tajosa para os servidores
públicos? O funcionalismo
segue regimes específicos
de aposentadoria, que englobam até o direito de funcionários obterem a aposentadoria integral.
Diferentemente do setor privado, que cumpre,
obrigatoriamente, as regras
do Regime Geral de Previdência Social, administrado
pelo INSS, o setor público
segue regras específicas, de

acordo com determinadas
categorias, e considera, por
exemplo, a aposentadoria
especial, e isto ao nosso ver
não constitui privilégio.
Entendemos que a reforma da previdência deve ser
feita depois de realizada ampla discussão com a sociedade e servidores públicos,
pois, desta forma e com a
rapidez que está sendo feita
agora, uma mudança repentina poderá trazer grandes

Roberto da Silva, oficial de justiça e
presidente em exercício da Apatej

prejuízos ao funcionalismo.
A Apatej convoca
todos os servidores do
Judiciário Paulista para
combaterem essa atitude
covarde deste governo
que quer jogar nas costas
do trabalhador o pagamento da conta pela crise
financeira que o país está
atravessando, fruto da
corrupção e da ineficiência do Estado.

Veja o que o TJ ainda não cumpriu neste ano
• 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);
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• Reposição de atrasados;
• Pagamento de horas credoras em pecúnia. O tema ainda está sob análise da presidência;
• Implantação do nível universitário para escreventes e transformação dos cargos de agentes de serviços, operacionais e fiscalização
para a função;
• Correta aplicação do Adicional de Qualificação;
• 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;

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

• Políticas de combate à prática de assédio moral;
• Nova redação do Plano de Cargos e Carreiras, entre outros.

Classificados
:: TRABALHO ::
Wagner Cossa
Instrutor de Bombeiro Civil
* Credenciado pelo CBMESP LEI
Nº 15.180/13 - Portaria Nº CCB008/600/14
Serviços: guarda-vidas, consultoria, palestras, aulas particulares,
entre outros.
Contato: (11) 99767-9623 /
94770-0571 / ID: 35*19*33739
wagnerinstrutorbombeirocivil
@gmail.com

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

Por motivo de pleito eleitoral, o presidente da Apatej,
Mário José Mariano, comunica aos servidores sobre
a necessidade de desincompatibilização de suas
funções do cargo, efetuadas a partir do dia 2 de
junho. Nesse período, o presidente em exercício
será Roberto da Silva.
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Judiciário

Luta pela valorização
dos escreventes

Apatej presente em reuniões
de outras Comissões no TJ
Comissão da Saúde
No final de setembro, a Apatej participou de reunião da Comissão da
Saúde para discutir medidas que facilitem os trâmites referentes a afastamentos dos servidores devido à licença-médica.
Entre os tópicos discutidos, destacaram-se a solicitação das entidades
para que as perícias sejam feitas por especialistas, disponibilização da pasta do anexo XI para tratar do processo, direito ao contraditório sobre os
descontos da licença, redução do prazo para agendamento das perícias e
criação de postos nas sedes administrativas.

Foto: Camila Marques

Comissão do Assédio Moral

No final de setembro, a Apatej e
demais entidades representativas do
Poder Judiciário de São Paulo, que
integram a Comissão de Nível Universitário para os Escreventes, se
reuniram no Palácio da Justiça para
discutir tratativas sobre o Projeto
de Lei que faz jus ao tema.
Na reunião, ganhou destaque a
importância de pesquisa e estudo do

impacto orçamentário para criação
de tal PL, que visa à valorização
dos escreventes, além da consideração de outros trâmites referentes à
conjuntura profissional e gratificação.
Todas as propostas apresentadas
pela Comissão serão encaminhadas
para análise do presidente do TJ,
desembargador Paulo Dimas.

Negada Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra Lei 1.260

Em agosto, as entidades que compõem a Comissão de Assédio Moral,
entre elas a Apatej, se reunirão com a Coordenadoria de Apoio aos Servidores do Tribunal de Justiça (Caps) para discutir medidas de combate a
casos de assédio moral comuns em vários fóruns do estado.

Comissão sobre o Plano de Cargos e Carreiras
No final de agosto, a Apatej e demais entidades do Judiciário do estado,
que integram as Comissões sobre o Plano de Cargos e Carreiras e a Transformação de Agentes de Serviços, Operacionais e de Fiscalização, se reuniram com dirigentes do TJ para discutir assuntos que tratam estes grupos.
Durante a reunião, as entidades ressaltam que o Plano de Cargos e Carreiras precisa ser estudado para o aperfeiçoamento das discussões e respectivas propostas.

Comissão de Horas Credoras no TJ
Em agosto, a Comissão de Horas Credoras composta pela Apatej, entre
outras entidades que representam os servidores do Poder Judiciário, participou de reunião, no Palácio da Justiça, com juízes assessores da presidência e Secretaria de Recursos Humanos do Órgão para reivindicar o direito
facultativo do servidor para receber as horas credoras em pecúnia.
As entidades ressaltaram também a necessidade de reavaliação das
horas credoras cumpridas durante plantão, efetuando o pagamento destas
integralmente, sem limitar ao tempo de três horas.

Comissão do Adicional de Qualificação
Em agosto, a Apatej, na pessoa
do secretário-geral, André Soares,
esteve presente no Palácio da Justiça para assistir o julgamento realizado pelo Órgão Especial do TJ,
em sessão sob a condução do presidente Paulo Dimas, de ação direta
de inconstitucionalidade movida

pelo Ministério Público referente à
Lei Complementar 1.260, que trata
da transformação dos agentes administrativos em escreventes técnicos judiciários.
Por votação unânime, a ação
impetrada foi considerada improcedente e o julgado foi finalizado.

Em agosto, a Comissão do Adicional de Qualificação (AQ), composto pela Apatej, entre outras entidades representativas do Poder Judiciário,
participou de reunião no Palácio da Justiça com membros do Tribunal de
Justiça a fim de acelerar a resolução das tratativas pendentes acerca do
processo, considerando o início da aplicação da Lei 1.217/2013.
Sobre os tópicos discutidos, destacaram-se: a reivindicação dos líderes
quanto ao pagamento dos retroativos do Adicional desde sua publicação,
o recálculo da porcentagem devida sobre o total dos vencimentos, além da
consideração de demais cargos de comissão para pagamento.
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Judiciário

Lutas por melhores condições dos fóruns
Apatej cobra do presidente do TJ retomada de obra do fórum de Osasco
No final de agosto, o presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o desembargador Paulo
Dimas, visitou o fórum de Osasco a
fim de conhecer a situação atual da
Comarca e como vem sendo realizada a prestação de serviços referentes à Justiça na região.
Durante a visita, a Apatej, representada pelo presidente em exercício, Roberto da Silva, e secretário-geral, André Soares, reivindicou à
presidência a conclusão da obra do
fórum, que se encontra paralisada
desde o início de 2015.
“As obras estavam num ritmo
bem acelerado e a previsão de en-

trega do prédio seria em breve. No
entanto, para nossa surpresa, as obras
foram interrompidas repentinamente.
Um fato extremamente lamentável,
pois as obras já estavam em fase final
de acabamento, como a própria presidência do Tribunal verificou”, destaca Roberto da Silva.
O tesoureiro da entidade, Marcos
Leite Penteado, ressalta ainda que o
fórum foi completamente abandonado pelo estado. “O Governo largou de
mão o fórum, que necessita de uma
reforma urgente para oferecer condições de trabalho mais dignas aos
servidores e melhor atendimento jurisdicional à população”.

Diretoria da Apatej com o presidente Paulo Dimas

Carapicuíba assina convênio com Tribunal de Justiça para construção de novo fórum
O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Paulo Dimas, se reuniram no final
de setembro, no Palácio da Justiça,
para assinatura do convênio para a
construção do novo fórum de Carapicuíba, que ficará junto a importantes terminais de ônibus e da estação

ferroviária.
“Recebemos esta notícia com
grande entusiasmo, porque, comparado a outros fóruns, o fórum
de Carapicuíba apresenta estrutura
muito mais deteriorada, prejudicando o trabalho de servidores e
prestação de serviços à população”, ressalta Roberto da Silva.
*Com informações do jornal Visão Oeste

A Apatej vem lutando há muito tempo para melhorar as condições de trabalho dos servidores do Judiciário de várias cidades de
São Paulo, apresentando as dificuldades atuais junto às autoridades competentes e até mesmo denunciando, muitas vezes, as
condições precárias dos fóruns que os nossos servidores estão submetidos, principalmente em Carapicuíba e Osasco.
O Governo do Estado precisa se sensibilizar com essa triste realidade e disponibilizar o que for necessário para a conclusão
destas obras tão importantes para a nossa região.

No mês de agosto, o Tribunal de
Justiça de São Paulo, que é o maior
da América Latina, alcançou novo recorde de produtividade com 376.271
processos analisados e julgados.
O número é 24,6% maior que o
de junho de 2016, quando a Corte já
havia batido seu recorde histórico de
processos baixados em um mês. A
comparação se torna ainda mais expressiva em relação a agosto de 2015,
com um crescimento de 51%.

Os números confirmam não apenas o sucesso do processo de digitalização, mas principalmente o ótimo
desempenho de cada servidor no
exercício de sua função no Poder Judiciário que, muitas vezes, trabalha
em dobro com responsabilidade e
dedicação lutando pela melhor administração da justiça. Esta realidade é
mais uma razão para o TJ valorizar
ainda mais o servidor. Parabéns aos
servidores do Tribunal! *Com informações do TJSP

Foto: Reprodução Freepik

Judiciário atinge novo recorde de produtividade em
agosto, graças à dedicação de servidores
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Festa de Fim de Ano

Vem aí, a festa de final de ano

Participe!

Neste ano, a celebração será regionalizada para melhor atender os associados. Para os associados do
litoral e Vale do Ribeira, o evento será realizado no sítio Espaço das Laranjeiras, em Peruíbe, e para os sócios
de outras regiões, a festa será realizada no Pesqueiro Maeda, localizado em Itu, cidade do interior paulista.
Sítio Espaço das Laranjeiras
Próximo à Peruíbe, o Espaço
das Laranjeiras disponibiliza piscina de água natural, campo de futebol, rede de vôlei, pebolim, mesa
de pingue-pongue, além de contato
direto com a natureza, com direito
à trilha pela Mata Atlântica e ca-

Parque Maeda

:: Para servidores do Litoral e Vale do Ribeira ::

choeira.
O sítio abrange ainda um salão
de 500 m² para festas de casamento,
debutante, corporativo, entre outras,
além de confraternizações em geral a
fim de proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família.

:: Para servidores da Grande São Paulo e região do ABC ::

O Parque Maeda fica localizado em um ambiente campestre de
referência em lazer, diversão e comodidade para toda família. Além
da pousada com 82 chalés (32 para
casais e 50 com capacidade para
seis pessoas – com banheiro, TV,

frigobar, roupas de cama e banho), o
parque oferece diversas atrações para
todas as idades: arvorismo, passeio
a cavalo, carruagem, playground,
piscinas com toboágua, pedalinho,
pesqueiro e, para quem curte a pesca
esportiva, o tancão.

Garanta já a sua vaga!
Associado, faça a sua inscrição e as dos seus convidados até o dia 31 de outubro.
Cada associado tem o direito de levar até dois dependentes legais, sem custo (cônjuge e filhos de até 18 anos). Crianças até 4 anos não pagam.
O convidado excedente terá que pagar R$ 75,00 de entrada no parque ou no sítio + R$ 30,00 de transporte.
Para mais informações, contate a Apatej através do telefone (11) 3652-5400.
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Jurídico

Defenda seus direitos com a Apatej!

O Departamento Jurídico atua na prestação de diversos serviços,
consultas e defesas de direitos dos associados da Região Metropolitana
de São Paulo, no que diz respeito aos direitos específicos da carreira,
ajuizamento de demandas, andamento dos processos, seja na ordem coletiva ou individual.
Desta forma, várias ações vêm sendo ajuizadas em favor dos nossos
sócios. São elas:

• Ações declaratórias de incapacidade laboral;
• Reparatórias nos casos comprovados que foram injustas as negativas de licenças remuneradas para tratamento de saúde;
• Declaratórias 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% da greve de 2010;
• Não contribuição sindical.
Para mais informações, entre em contato através do telefone: (11) 3652-5400.
Para os servidores da região do Vale do Ribeira, nosso departamento atende pelo
telefone: (13) 3455-3899.

Benefícios

Parceria entre Apatej e Savani oferece descontos
especiais em vários serviços!
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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

Dança
de Salão

Jd. das Flores, Osasco

Ioga

Diversão

Turismo
Capoeira

ABC / OSASCO

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

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

Hotel
Solar dos
Girassóis
Mariporã

Telefone: (11) 3184-1777

(Osasco)

Colônia
de férias
na Praia
Grande

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

Clínica de Estética
Sandara

Jurídico

República, São Paulo

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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Benefícios

Aproveite diversos serviços de atendimento
com carência zero a todos associados

Convênio com a Sulamérica oferece valores
exclusivos para novos associados

Para mais informações sobre os convênios, entre em contato com a Apatej através do telefone (11) 3652-5400.

