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Apatej participa de primeira reunião
com novo presidente do TJ

No final de janeiro, a Apatej participou de reunião
com o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Paulo Dimas Mascaretti,
na qual foi discutida a pauta de reivindicações da categoria, que ainda não foi atendida pela Corte.
No encontro, o presidente Marinho questionou a
presidência sobre as condições precárias de alguns
fóruns do estado. pág. 4
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Apatej participa
de Ato em defesa
do Iamspe
No final de fevereiro, a Apatej
marcou presença no protesto em
defesa de melhores condições de
atendimento aos usuários do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (Iamspe). “Estamos aqui hoje, estaremos amanhã e sempre em defesa
do Instituto”, destacou o tesoureiro da entidade, Marcos Leite
Penteado.

Ex-presidente
do TJ desperta
insegurança
como secretário
da Educação

Abertura do Ano
Judiciário 2016

Apatej reforça atendimento
para associados no
Vale do Ribeira
Confira entrevista com o doutor Hélio Pereira Júnio, advogado da entidade.

Institucional

Em sua gestão no TJ, o ex-presidente defendeu o
auxílio-moradia de R$ 4,4 mil por mês para magistrados
comprarem ternos e viajarem à Miami.
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No final de
fevereiro, a diretoria da Apatej reuniu-se
com o novo
presidente da
OAB de Carapicuíba, Paulo
Quissi, na sede
da entidade.

Foto: TJ

Diretoria recebe novo
presidente da OAB Carapicuíba

No dia 15/2, a Apatej prestigiou a cerimônia de Abertura
do Ano Judiciário e de posse do
Conselho Superior da Magistratura para o biênio 2016/2017 no
TJ.

No final de janeiro, o governador Geraldo Alckmin (PSDB)
anunciou o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo, José Renato Nalini
como o novo secretário da Educação. A indicação já gerou insegurança entre professores e movimento estudantil.
Entre as razões apontadas,
destacam-se: o fato de Nalini não
possuir experiência na área e ter
forte influência no Judiciário, o
que pode travar a conquista de demandas importantes da categoria
no estado.
*Com informações do Portal Globo.com
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

A culpa não é da crise
Marcos Leite Penteado,
Tesoureiro

Ao longo de mais de
uma década, São Paulo
registrou crescimento na
arrecadação e nem uma
pequena fração disso foi
repassada aos servidores
do estado. Devido a esse
clima de instabilidade
que vive o país, a projeção de arrecadação caiu
de uma forma moderada.
O Judiciário vem operando há muito tempo
com quase 1,8% a menos
do que faria jus, ou seja,
4,2% do orçamento esta-

dual, quando na verdade a
constituição garante 6%.
Pois bem, mesmo com
esse pessimismo generalizado, não há cortes de regalias para juízes e desembargadores, cogitando-se até
mesmo o pagamento de auxílio-moradia para inativos.
Então, não nos venham
dizer que não existe verba
para contratar servidores,
pagar férias e licença-prêmio ou mesmo para pagar
nosso direito à data-base.
Dinheiro tem, o problema

são as prioridades que a
corte paulista vem elegendo.
O orçamento do Judiciário para 2016 será de R$
10.067.423.217, dinheiro
esse que seria suficiente
para garantir a nossa data-base. O problema é que
dentre os cortes realizados;
o mais impactante foi o do
setor de Pessoal, que contemplou quase a mesma
quantia de 2015, sendo que
no ano passado foi necessária uma suplementação de

300 milhões para honrar
o pagamento da folha.
Portanto, caros colegas, não acreditem que
a culpa é meramente da
crise. Por termos nossos
direitos ameaçados, vamos participar com muita convicção de nossa assembleia geral, marcada
para março, e mostrar a
todos que acham que não
sabemos pensar que estamos cientes sim de que
temos nossos diretos e
eles serão respeitados.

Assembleia da categoria acontece em março
No dia 11 de março, as entidades do Judiciário paulista
realizarão Assembleia geral
da categoria, a partir das 13
horas, na Praça João Mendes,
no centro de São Paulo. O encontro vai discutir o rumo da
Campanha Salarial 2016.

Conheça os principais itens da
pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2016
• Pagamento da diferença da data-base 2015, de 1,18%,
além dos retroativos 4,77% (Greve de 2010) e 1,5%
(Gestão Bedran, 2011);
• Implantação do nível universitário para escreventes;
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• Transformação dos cargos de agentes de serviços,
operacionais e fiscalização em escreventes;
• Correta aplicação do Adicional de Qualificação;
• Majoração do auxílio-saúde;
• Reposição de perdas salariais;
• Pagamento de férias e licença-prêmio em pecúnia;
• Reposição de servidores. Em 2015, o Judiciário paulista
perdeu mais de 1000 funcionários;
• Contratação de funcionários concursados para os cargos
de conciliadores e assistentes jurídicos de 2ª instância;
• Entre outros.
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Apatej recebe Assojubs na nova sede
No final de janeiro, o presidente da Apatej, Mário José Mariano
(Marinho), o vice-presidente, Roberto da Silva, o tesoureiro Marcos Leite Penteado e o secretário
André Soares receberam a nova
diretoria da Assojubs, associação
que representa servidores e funcionários do Judiciário Paulista
na Baixada Santista.
Durante visita, o presidente da
Assojubs, Michel Lorio Gonçalves, junto com o tesoureiro Adelson Pereira Gaspar e a diretora de
Convênios, Gisele Alonso, tiveram a oportunidade de conhecer

Reunião
institucional
com a Fito

as instalações da nova sede própria da Apatej e aproveitaram o
encontro para discutir algumas

demandas importantes da categoria, como a Campanha Salarial
2016.

Diretoria da Apatej reúne-se com o
novo presidente da OAB Carapicuíba
No final de fevereiro, a Apatej, representada pelo presidente
Marinho, vice-presidente Roberto da Silva, tesoureiro, Marcos Leite Penteado e secretário
André Soares, além da doutora Gonçala Maria Clemente, do
departamento

Notas

Jurídico da entidade, reuniu-se
com o novo presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
da 181ª subseção de Carapicuíba,
doutor Paulo Quissi,cujo pleito
eleitoral ocorreu em novembro de
2015.
No encontro, o presidente da

subseção percorreu as dependências da sede da Apatej juntamente com a doutora Gonçala,
tesoureira da OAB.“Estamos
vivenciando um ano de grandes desafios e destaco entre os
mais importantes; a conquista
da união da categoria da região e
investimentos na modernização
das condições de trabalho”, revelou o novo presidente.
Marinho ainda salientou sua
expectativa sobre a atuação da
nova gestão da OAB no município. “Torcemos por uma gestão
empreendedora e comprometida
pela valorização da classe advocatícia”, afirmou ele.
Já a doutora Gonçala Clemente ressaltou a importância
do trabalho de fortalecimento da
representatividade da OAB na
região. “É uma bandeira de luta
que precisamos priorizar entre
as atividades do Órgão, que começam efetivamente a partir da
posse da diretoria”, afirmou.

No final de janeiro, a diretoria da Apatej se reuniu com a
presidência da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito)
para debater a parceria que oferece descontos de até 15% nas
mensalidades de vários cursos
para sócios e dependentes da
entidade, entre outros assuntos.
Estiveram presentes na reunião:
presidente da Apatej, Marinho,
vice-presidente, Roberto da Silva, tesoureiro, Marcos Leite Penteado, secretário, André Soares, e
o professor e presidente da Fito,
Rubens Gonçalves de Aniz.

Reunião com a
Clínica Lares
No final de janeiro, a Apatej
se reuniu com os profissionais da
Clínica Lares, parceira da entidade, administrada pela doutora Silvia Rezende, para debater ações
de saúde e bem-estar para os associados.
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Reunião com novo presidente do TJ
reforça demandas urgentes da categoria

Notas

Reunião define
comissões que
representarão
os interesses da
categoria
Em fevereiro, a Apatej esteve
presente em reunião que elegeu
as comissões que vão tratar de
demandas prioritárias da categoria perante o Tribunal.
Conheça as comissões que a
Apatej vai participar:
1- Instituto da Remoção;

No dia 28/1, a Apatej participou
de reunião com o recém-eleito presidente do TJ, o desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, junto com a sua
respectiva equipe, no Palácio da Justiça, para debater itens importantes
para a categoria que não foram contemplados pela última gestão da Corte, liderada pelo ex-presidente José
Renato Nalini.
Na abertura da reunião, apesar do
cenário de instabilidade econômica e
corte do orçamento do Judiciário deste ano, o novo presidente se compro-

meteu a elaborar um planejamento de
investimento em áreas prioritárias,
remanejando e reduzindo custos em
geral, visando atender os interesses
dos servidores.
O presidente também prometeu
participar dos encontros na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), junto ao Colégio de
Líderes, com intuito de identificar e
lutar por projetos de interesse dos servidores e pela maior valorização e total autonomia financeira do Judiciário.
No final da reunião, Paulo Dimas

2- Plano de cargo e carreiras Instituto da progressão;
3- Área da Saúde;
4- Transformação dos agentes
de serviços, operacionais e
fiscalização em escreventes
técnicos judiciários;
5- Nível universitário para os
escreventes;
reforçou que a presidência está de
portas abertas para conversar, receber
propostas das entidades e manter um
“ambiente de confiança recíproca”.

Presidente da Apatej questiona presidência
sobre condições precárias de fóruns de SP
Durante a reunião, o presidente da Apatej ressaltou condições
precárias de alguns fóruns de São
Paulo que estão com as obras estagnadas e não oferecem condições

de segurança e saúde para os servidores trabalharem.
Em 2015, a redução de investimentos, suspensão de contratos com
empreiteiras, e consequentemente,

interrupção de obras em andamento por determinação do governador
Geraldo Alckmin prejudicaram
também o processo de concretização de vários fóruns do estado.
Em relação
do Fórum de
Carapicuíba, no
final de 2015,
o prefeito da
cidade, Sergio
Ribeiro,
conseguiu
firmar
convênio com
o ex-presidente
do Tribunal, o
desembargador
José Renato Nalini, para a construção do novo
prédio. Entretanto, as obras ainda
não começaram.

6- Comissão de Assédio
Moral;
7- Pagamento em pecúnia
de horas credoras aos
servidores;
8- Aplicação correta do
Adicional de Qualificação;
9- Orçamento e de
Priorização do Primeiro Grau
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Foto: TJ

Apatej participa de solenidade de
Abertura do Ano Judiciário

Apatej acompanha
obras do novo
Fórum de Peruíbe
No final de fevereiro, a Apatej
visitou as obras do novo Fórum
de Peruíbe, no litoral de São Paulo, que estão atrasadas há mais de
dois anos, e será entregue neste
ano. Atualmente, a cidade possui um fórum instalado em um
prédio antigo e necessita de uma
reforma estrutural para os servidores exercerem suas funções.

Mesa solene composta por diversas autoridades importantes durante sessão de Abertura do Ano Judiciário.

Em 15/2, a Apatej, representada pelo seu presidente Mário José
Mariano (Marinho), prestigiou a
cerimônia de Abertura do Ano Judiciário e de posse do Conselho Superior da Magistratura para o biênio
2016/2017, realizada no Salão dos
Passos Perdidos, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).
O novo Conselho Superior da Ma-

Marinho com o presidente Paulo Dimas

gistratura é composto pelos desembargadores Paulo Dimas de Bellis Mascaretti (presidente), Ademir de Carvalho
Benedito (vice-presidente), Manoel de
Queiroz Pereira Calças (corregedor-geral da Justiça), José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino (decano), Ricardo Henry Marques Dip (presidente da
Seção de Direito Público), Luiz Antonio de Godoy (presidente da Seção
de Direito Privado) e Renato de Salles
Abreu Filho (presidente da Seção de
Direito Criminal).
A solenidade recebeu a presença
de diversas autoridades importantes
do Judiciário, como o presidente do
Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Enrique
Ricardo Lewandowski, além de representantes dos Poderes Executivo e
Legislativo do Estado.

Prédio atual

O presidente da Apatej possui
uma expectativa positiva em relação
à nova gestão do TJ, o maior do Brasil, que recebe, atualmente, uma demanda de mais de 20 mil processos
diariamente.
“Apesar do arrocho orçamentário,
em primeira reunião com as entidades representativas do Poder Judiciário de São Paulo, realizada no final de
janeiro, no Palácio da Justiça, o presidente do Tribunal, Paulo Dimas, se
comprometeu em realizar uma gestão
democrática e estudar todas as possibilidades, além de buscar recursos
junto ao governador, se forem necessários, para atender as demandas urgentes dos servidores e trabalhar em
prol do fortalecimento da atuação e
conquista de autonomia financeira do
Órgão na Alesp”, opinou ele.

VII Encontro Estadual dos Servidores
do Judiciário de São Paulo
No dia 20/2, a Apatej, representada
pelo vice-presidente Roberto da Silva,
tesoureiro Marcos Leite Penteado, e
secretário André Soares, esteve presente no VII Encontro Estadual dos
Servidores do Judiciário de São Paulo,
na sede da Assojubs, em Santos.
O encontro teve a proposta de
analisar o cenário atual da conjuntura política e econômica brasileira,
debater desafios do movimento sindical e pré-pautas de reivindicação
da próxima Campanha Salarial dos
servidores.
“ O evento fortaleceu a unidade
da categoria e promoveu uma melhor
discussão da pauta de reivindicações
da Campanha Salarial”, destacou o
vice-presidente da entidade.
Entre as palestras apresentadas,
destacaram-se: Conjuntura Econô-

“A Apatej e demais entidades unidas em prol de uma campanha salarial vitoriosa”, afirmou o tesoureiro, Marcos Leite Penteado,
durante depoimento aos presentes

mica (professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual
de Campinas - Unicamp, Plínio de
Arruda); Conjuntura Política (deputado estadual, Carlos Giannazi)
e Orçamento do Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo (contador do
Tribunal e diretor da Associação dos
Escreventes Técnicos Judiciários do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Aecoesp, José Carlos Barbosa
de Almeida).

A construção da nova unidade
forense começou no final de 2013
e custou mais de R$ 5 milhões.
O novo prédio ocupa mais de 2
mil m² e apresenta estrutura e
instalações modernas. A unidade
também disponibiliza rampa de
acessibilidade para portadores
de deficiências, amplo estacionamento, dois pavimentos, que
abrigam, entre as dependências,
varas para atendimento de processos cíveis, criminais e da
Fazenda Pública; anexo fiscal,
cartório, salas de audiência, promotoria, entre outras.
Novo Fórum

“O novo fórum é muito esperado pelos munícipes, advogados e servidores para atender
demandas judiciais do dia a dia
da cidade e ainda possui localização estratégica, já que fica
perto do prédio da Prefeitura e
Câmara Municipal”, analisou o
presidente da Apatej, Marinho.
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Jurídico

Apatej reforça atendimento jurídico
para associados no Vale do Ribeira
Quais foram as principais ações conquistadas?

O departamento Jurídico atua em defesa dos direitos dos associados
e oferece prestação de serviços voltada a questões específicas de carreira, auxílio em diversas demandas e processos judiciais.
O advogado Hélio Marcos Pereira Júnior, especialista em Processo
Civil, Penal e Direito do Trabalho, é responsável pelos atendimentos da
subsede de Peruíbe. Confira entrevista exclusiva com o doutor a seguir:
Hélio Marcos Pereira Júnior é advogado e presta serviços na subsede do litoral

Qual é a importância do Jurídico para os associados?

O Jurídico é de suma importância para os servidores conquistarem os
seus direitos. Através do departamento, se faz constante justiça para
evitar que direitos adquiridos sejam reprimidos. Neste processo, muitas
vezes, buscamos o próprio Poder Judiciário para atender nossas demandas, bem como velar pela legalidade e observância destas, em conformidade com os princípios constitucionais.

O nosso departamento vem conquistando várias vitórias para os associados, entre as ações, destacam-se a defesa em processos
administrativos ou sindicâncias. O nosso departamento também está à
disposição dos associados para defendê-los nas seguintes ações: exclusão do desconto do auxílio-alimentação durante férias e afastamentos
em geral; recálculo da sexta parte e quinquênio (sobre a totalidade dos
vencimentos); incorporação da contribuição previdenciária no tempo
de serviço; execução da Unidade Real de Valor (URV); pagamento do
dissídio coletivo, de 4,77%, referente à greve de 2010, entre outros retroativos e o cumprimento integral do Adicional de Qualificação.

Conte-nos sobre a estrutura do escritório e equipe profissional

O nosso escritório se localiza no centro de Peruíbe. Além de mim, nossa
equipe conta com mais quatro profissionais: Augusto César de Oliveira,
Idely Tortola Saig, Luiz Gustavo Guazzelli Braga de Siqueira e Júlia
Rezende Cintra. O estagiário Fernando Biazzus Rodrigues Júnior também ajuda os advogados na rotina de atividades.

Como é o trabalho do Jurídico na
região? Quais são as principais
solicitações?
O nosso trabalho é muito dinâmico
e atende, principalmente, serviços
na área de defesa consultiva. Na
prática, orientamos os servidores
sobre eventuais demandas do dia a
dia, referentes às atividades profissionais, além de questões de âmbito
administrativo e relacionadas a práticas
de assédio moral.

Estagiária Andrea, do Jurídico da sede, doutor Hélio Júnior e sua equipe da subsede

Para mais informações, visitar a subsede localizada na Avenida São João, 480, sala 5, térreo, Centro, ou entrar em contato através do telefone (13) 3455-3899.

Atendimento jurídico na região metropolitana de São Paulo
Dra. Gonçala Clemente
é responsável pelos
atendimentos na sede
da Apatej e o Dr. Hélio
presta serviço na subsede
de Peruíbe

Além de prestar serviços no litoral e Vale do Ribeira, a Apatej disponibiliza o atendimento do Jurídico na sede da entidade, localizada na
Rua Açucena, 128, Jardim das Flores, em Osasco, para os associados da
região metropolitana de São Paulo.
Entre as ações realizadas, destacam-se: cobrança do FAM (Fundo de
Atualização Monetária), recálculo da sexta parte e quinquênio, desvio
de função, URV (Unidade Real de Valor), indenização pelo não pagamento de férias e licença-prêmio, defesa em processos administrativos
ou sindicâncias, não desconto do auxílio-alimentação no período de férias, recesso forense, entre outras.
Para mais informações, entrar em contato pelo número 3652-5400.
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Benefícios

Parceria com o Clube dos Sargentos oferece
aos associados 10% de desconto em diversas
atividades e estadia na Colônia de Férias
Piscina

Agora, os associados podem usufruir
de um lugar perfeito para praticar
esportes e realizar atividades de lazer.

Academia

Clube

Confira as atividades que o Clube,
localizado em Osasco, disponibiliza aos
nossos sócios:
• Academia • Zumba • Dança de Salão
• Futsal • Futebol Society • Natação
• Sinuca • Tênis
Clube dos Subtenentes e Sargentos do
II Exército - Av. Luiz Rink, 187, Vila São
José, Osasco, SP
Para mais informações, favor entrar em contato pelos
números: 3602-6890 / 3602-6894
contato@clubedossargentos.com.br. Acesse também o site
oficial: www.clubedossargentos.com.br.

Quadra

Além disso, os sócios podem relaxar
na Colônia de Férias, localizada
na Praia Grande
Endereço: Av. dos Sindicatos, 713, Vila
Mirim, Cidade Ocean. Tel:. (13) 34942679. Para fazer sua reserva, ligue
para: (11) 3602-6895 / 3602-6890.

Cuide da saúde e beleza utilizando os produtos
Instantly Ageless com valores promocionais
A Apatej firmou convênio com distribuidora dos produtos Instantly Ageless, da marca americana Jeunesse, que oferece diversos serviços estéticos,
como o botox instantâneo, manipulação de mix com antioxidantes para emagrecimento e reposição de vitaminas, e muito mais! Aproveite!

Para informações sobre os tratamentos oferecidos e custos, entrar em
contato com a profissional Elizete Jeunesse pelo telefone (11) 99999-6026
ou e-mail: isachouman@yahoo.com.br.
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Parceria entre Apatej e NotreDame Intermédica
oferece carências reduzidas para novas adesões!
Agora ficou mais fácil cuidar da saúde! Conheça as condições do convênio que
facilita o acesso dos associados a diversos serviços médicos por valores especiais.
Carências para:
15 dias para consultas e exames simples;
180 dias para exames complementares, internações e cirurgias eletivas;
10 meses para parto;
24 meses para doenças pré-existentes.

O plano Extra Ag4 realiza atendimento em São Paulo, Grande SP e Baixada Santista.

Mais proteção
e segurança
para você e sua
família!
Parceria entre Apatej e Emerson Capaz oferece descontos especiais em serviços de saúde
e seguro de vida aos associados! Mais informações, entrar em contato pelo número 3184-1777.

