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Conheça o novo site!

www.apatej.org.br
Data-base de 2016
não será cumprida

Presidente da Apatej, Mario José Mariano, o
Marinho, faz questionamento ao presidente do TJSP,
Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, durante reunião

Em reunião com entidades representativas do Judiciário, dia 19 de julho,
o presidente do TJSP, Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti, deu sinais negativos
à categoria, alegando que não há recursos para atender à pauta prioritária: o
débito de 3,5% da reposição salarial de
2016. “Nesse momento, não podemos
[reajustar em] 3,5%. Não houve, este
ano, na maioria dos estados, qualquer
recomposição”, afirmou Paulo Dimas.
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Barueri vai ter novo Fórum em
2018; obras estão em andamento

Nova licitação para retomada
das obras do Fórum de Osasco

Conheça as ações do Jurídico da
Apatej em defesa do associado

Estão em fase de execução de
fundação e pré-moldados as obras do
novo prédio do Fórum da Comarca de
Barueri, na avenida Sebastião Davino
dos Reis, entre o espaço que sediava
a PUC de Barueri e a Secretaria de
Mulher, na Vila Porto. As obras estão
cerca de 15% concluídas.

Segundo o governador, a licitação
para contratação de uma nova empreiteira deve ser aberta em breve.
As obras do novo Fórum de Osasco
foram interrompidas em 2015, com
58% dos trabalhos executados. Presidente da Apatej reinvindicou retomada das obras ao presidente do TJSP.

A Apatej mantém um Departamento Jurídico para defender os
direitos do associado em diversas causas relacionadas ao trabalho, tanto na área administrativa
quanto em ações que envolvem
pagamento de verbas indenizatórias.

Saúde

Novas adesões:
carência zero*
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

Reforço na segurança dos Fóruns
é questão urgente
Após o roubo de mais
de 700 armas nos Fóruns
de Diadema e Guarujá, o
Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) e o governo do estado finalmente
tomaram providências e
anunciaram o fim do uso
dos Fóruns como depósito
de armas.
Há anos nós, servidores, temos alertado contra
esta prática, que coloca em

risco funcionários e frequentadores dos Fóruns. Mas foi
preciso dois casos gravíssimos
para fazer o TJSP e o governo
do estado, enfim, agirem.
Antes tarde do que nunca.
Mas só isso não basta, é preciso muito mais! Em junho,
reportagem do jornal Bom
Dia São Paulo (assista no
link https://goo.gl/Er4spF)
mostrou como a segurança
nos Fóruns deixa a desejar.

Falta de vigilantes, de câmeras de segurança, iluminação
insuficiente, muros baixos,
quando não apenas frágeis
tapumes, sem cercas, são
problemas comuns nos Fóruns do estado.
Com isso, além da estrutura precária de muitos prédios, o que dificulta o trabalho do servidor e prejudica a
qualidade do atendimento à
população, os frequentado-

Carlos Benedito Franco,
Diretor da Apatej

res dos Fóruns convivem
com o medo, com a insegurança em vários Fóruns.
Em Osasco, por exemplo,
servidores já foram colocados em cárcere privado
em cartório.
Por isso, além das reivindicações da Campanha
Salarial (leia na página 3),
o reforço na segurança dos
Fóruns é uma questão urgente da nossa categoria.

Fórum de Barueri deve ter prédio novo em 2018

Estão em fase de execução de fundação e pré-moldados as obras do novo
prédio do Fórum da Comarca de Barueri, na avenida
Sebastião Davino dos Reis,
entre o espaço que sediava a
PUC de Barueri e a Secretaria de Mulher, na Vila Porto.
O estágio atual de serviços
realizados soma 14,92% e o
prazo previsto para término é
dezembro de 2018.
O prédio abrigará magistrados e funcionários do Poder Judiciário e está sendo

executado pela Prefeitura de
Barueri em convênio com o
TJSP (Tribunal de Justiça de
São Paulo). Além da construção, o Poder Executivo é responsável pela doação do terreno, que terá 16.408 metros
quadrados de área construída.
O equipamento tem projeto arquitetônico moderno
e visa reunir no futuro endereço todos os serviços prestados na atual sede, que hoje
funciona na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, no
Jardim dos Camargos, e em

outros pontos da cidade. O
objetivo é contemplar todas
as necessidades do Fórum.
O novo prédio para o Poder Judiciário é esperado há
mais de 20 anos, já que foi
inaugurado há quase 50 anos
e, de lá para cá, a cidade cresceu muito.
O novo Fórum de Barueri
terá três pavimentos: térreo,
inferior (garagens) e superior
e instalações como varas,
cartórios, tribunal do júri e
celas; bancos, diversas salas,
dormitórios para jurados, re-

cepção, tesouraria, protocolo
e arquivo.
O prédio terá espaços que
permitirão acessos separados
aos presos, juízes, promotores e familiares dos detentos
em dias de julgamentos.
A comarca de Barueri foi
criada pela lei nº 5121 em
1958 e instalada no ano de
1964. Atualmente tem seis
varas cíveis, duas criminais,
uma Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e uma
Vara da Fazenda Pública e
um Juizado Digital.
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Obras do novo Fórum, que terá 16.408 metros quadrados de área construída

Reivindicação ao presidente do TJSP

Nos últimos meses, a Apatej vem realizando campanha
pela retomada das obras do novo Fórum de Osasco. Dia
19/07, após reunião das entidades representativas do
Judiciário com o presidente do TJSP, Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti (leia na página 3), o presidente da Apatej, Mario
José Mariano, o Marinho, falou sobre a importância da
retomada das obras do novo Fórum de Osasco, entre outras
reivindicações, diretamente a Paulo Dimas.

Fórum de Osasco:
estado vai reabrir licitação
Paralisadas desde 2015, as obras de ampliação de Fórum de Osasco – com reforma do prédio atual, no Jardim
das Flores, e construção de um anexo – serão retomadas.
Segundo o governador Geraldo Alckmin, a licitação para
contratação de uma nova empreiteira deve ser aberta em
breve. Os trabalhos foram interrompidos com 58% de
conclusão.

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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Judiciário

Presidente do TJSP afirma não ter
recursos para complementar os 3,5%
da data-base de 2016
meta nada nesse sentido [de reajuste salarial]”.
Também foram discutidas na
reunião foram a majoração do
auxílio-saúde para R$ 600,00, o
pagamento integral da data-base,
pois a gestão de Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti se encerra em
dezembro e a equiparação dos
vencimentos dos assistentes sociais e psicólogos aos servidores
da área da saúde, aplicação correta do adicional de qualificação,
pagamento de horas credoras,

Juízes tiram férias
fracionadas
Contrariando a Loman (Lei
Orgânica da Magistratura), juízes
e desembargadores do Tribunal
de Justiça de São Paulo vêm adotando a prática de tirar suas férias de forma fracionada em dias
úteis, sem contar os fins de semana, mostra levantamento da Folha de S. Paulo. O hábito ilegal
acaba gerando acúmulo de férias
não tiradas ao fim de cada ano,
o que resulta em prejuízo financeiro para o estado, uma vez que
esses dias não gozados têm de ser
compensados financeiramente.

anteprojeto que determina nível
universitário para escreventes,
entre outras reivindicações.
O presidente do TJSP disse
que essas questões estão “em estudo”. Um novo encontro entre
Dimas e as entidades do Judiciário deve ocorrer até outubro. Ele
também pediu o apoio das entidades para defender o orçamento de R$ 21 bilhões para o TJSP
para o próximo ano, para que seja
possível ampliar os benefícios da
categoria.

Remoção 2017

Representantes de entidades se reuniram com presidente do TJSP dia 19/07

Foto: Leandro Conceição

As entidades que representam
os servidores do Judiciário discutiram reivindicações com o presidente do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP), Paulo Dimas
de Bellis Mascaretti, em reunião
na manhã de quarta-feira, 19 de
julho, no Palácio da Justiça, em
São Paulo. A Apatej esteve representada pelo presidente da Associação, Mario José Mariano, o
Marinho.
O presidente do TJSP deu sinais negativos à categoria, alegando que não há recursos para
atender à pauta prioritária: o débito de 3,5% da reposição salarial
de 2016. “Nesse momento, não
podemos [reajustar em] 3,5%.
Não houve, este ano, na maioria
dos estados, qualquer recomposição”, afirmou.
De acordo com Paulo Dimas
de Bellis Mascaretti, o TJSP deve
encerrar este ano com um déficit
de R$ 700 milhões. “Vamos ver
se a partir de agosto podemos ter
algum aporte. A situação, no momento, não permite que se pro-

Notas

O comitê se reuniu no dia 31
de julho para analisar os anexos
dos documentos juntados pelos
servidores que participam do processo. As entidades que fazem
parte do comitê, como a Apatej,
estão trabalhando para que esses
trâmites de análises, recursos, desistências e demais publicações,
sejam o mais rápido possível,
com o intuito de dar celeridade
ao processo.

Entidades se reúnem para discutir
mobilização em defesa dos servidores
Em busca de ampliar as conquistas da categoria, entidades representativas do Judiciário, entre
elas a Apatej, se reuniram duas
vezes no mês de julho. Primeiro

às vésperas da reunião no TJSP (leia
acima) e, depois, para discutir ações
diante das informações passadas
pelo presidente do TJSP, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti.

Os encontros também serviram para organizar reuniões regionais de conscientização das
perdas de direitos que os servidores sofrem constantemente.

WhatsApp para
intimações
O aplicativo WhatsApp pode
ser utilizado como ferramenta
para intimações nos juizados especiais. A decisão é do Conselho
Nacional de Justiça, que considerou válida portaria que possibilitou a utilização do aplicativo
no Juizado Especial Cível e Criminal de Piracanjuba (GO). Com
a decisão, todos os tribunais do
país estão liberados para adotar,
de forma facultativa, a prática em
seus juizados.
(Fonte: Conjur)
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Jurídico

Defenda seus direitos com a Apatej
Com competência e empenho, Departamento Jurídico da Apatej presta atendimento aos associados em diversas causas

“Batalhamos para que o associado não
venha a sofrer nenhuma punição injusta
ou qualquer violação de seu direito”

A Apatej mantém um
competente Departamento Jurídico para defender
os direitos do associado
em diversas causas relacionadas ao trabalho,
tanto na área administrativa quanto em ações que

envolvem pagamento de
verbas indenizatórias aos
quais os servidores têm
direito e muitas vezes não
sabem.
“O custo em honorários
advocatícios para a assistência jurídica ao associa-

do é zero. Se computar em
termos financeiros é uma
economia muito grande.”,
destaca o advogado Hélio Marcos Pereira Júnior,
um dos coordenadores do
Departamento Jurídico da
Apatej.

O advogado Hélio Marcos Pereira Júnior é um dos coordenadores do Departamento Jurídico da Apatej e explica
sobre a atuação na defesa administrativa e judicial do associado. “Toda vez que o servidor é lesado, ou de alguma
maneira sofre alguma perseguição, alguma ação indevida,
uma acusação, nós fazemos a defesa desse servidor, quer
seja no âmbito administrativa ou no âmbito judicial”.
“Não é incomum o servidor ser alvo de sindicância e
processo administrativo. Em favor desse servidor, a Apatej
age em defesa do servidor, garantindo o direito na fase
administrativa e, se necessário, também na fase judicial,
para que o associado não venha a sofrer nenhuma punição injusta ou qualquer violação de seu direito”, ressalta o
doutor Hélio Marcos Pereira Júnior.

Servidor tem que receber tudo o que tem direito
A advoga Gonçala Maria Clemente é
coordenadora do Departamento Jurídico da
Apatej e explica sobre a defesa dos associados em questões relacionadas a verbas indenizatórias que os servidores do Judiciário
têm direito e muitas vezes não sabem. “Batalhamos para que o servidor receba tudo a
que tem direito”, ressalta ela.
“A Apatej defende os associados em busca do pagamento correto do adicional de
qualificação, recálculo da sexta-parte e quinquênio, recálculo da URV e não desconto do
auxílio alimentação em dias de efetivo exercício”, explica a doutora. “Além disso, atuamos
em defesa do servidor em casos de negativa
de licença médica e pelo cumprimento, por
parte dos bancos, de que se respeite o limite
máximo de 30% da renda do servidor com
o pagamento de empréstimos”, completa a
doutora Gonçala Maria Clemente.

“Nos dedicamos muito para que o associado da Apatej
tenha todos os seus direitos garantidos. Essa importância
que a Apatej dá a seu Departamento Jurídico é um grande
diferencial da entidade e mostra a importância que a Apatej dá à proteção de seus associados. Mostra que é uma
associação com a qual o servidor pode contar sempre que
precisar”.
Gonçala Maria Clemente (OAB/SP 131216)
advogada pós-graduada em Direito Administrativo e
Constitucional

Outros membros do Departamento Jurídico da Apatej

“É uma honra trabalhar junto à Apatej, que, no âmbito jurídico, demonstra um empenho, uma força muito grande, para todo associado da
entidade. Como profissional, me sinto lisonjeado e honrado em poder
acompanhar a Apatej como uma das entidades que está sempre na busca da Justiça, da legalidade. Combativa e aguerrida em busca da defesa
de todos os associados”.
Hélio Marcos Pereira Júnior (OAB/SP 240132)
advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduando em Direito Previdenciário e mestrando em Relações Sociais
pela PUC/SP

Algumas das causas atendidas pelo
Departamento Jurídico da Apatej
• Defesa administrativa e judicial, em casos como sindicância ou processo administrativo
• Busca por pagamentos de direitos como Adicional de
Qualificação, recálculo de gratificações, Quinquênio,
Sexta Parte, URV e Auxílio Alimentação
• Ação contra negativas de licença médica, buscando a
reposição dos vencimentos do servidor
• Cumprimento, por parte dos bancos, de que se respeite o
limite máximo de 30% da renda do servidor com pagamento de empréstimos

Andreia Cristina R. Cruz
Advogada pós-graduanda em
Direito Civil e Direito Criminal

Luiz Gustavo Guazzelli
Braga de Siqueira
Advogado com ênfase em
Direito Processual Penal

Andrea Carla A. Candeias
Advogada especializada em
Direito do Trabalho e Direito
Previdenciário

Juliana Ap. Oliveira Bezerra
Estagiária - estudante de
Direito
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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%

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

Consórcios / Seguros / Auto / Vida / Residencial

Brotas Eco
Resort
São Paulo

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

Informações:
brotasecoresort.com.br

Hotel
Solar dos
Girassóis
Mariporã

Telefone: (11) 3184-1777

República, São Paulo

Informações:
(11) 4486-8777
4818-8866

Pousada
da Matriz
Cananéia

Colônia
de férias

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

Caraguatatuba
Informações:
(12) 3887-1519

Jurídico

Defenda seu direito com a Apatej!

Colônia de
férias
Clube dos
Sargentos
Praia Grande

• Defesa administrativa e judicial, em casos como sindicância ou processo administrativo
• Busca por pagamentos de direitos como Adicional de Qualificação, recálculo de gratificações,
Quinquênio, Sexta Parte, URV e Auxílio Alimentação

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

Informações:
(11) 3602-6895
3602-6890

• Ação contra negativas de licença médica, buscando a reposição dos vencimentos do servidor
• Cumprimento, por parte dos bancos, de que se respeite o limite máximo de 30% da renda do servidor
com pagamento de empréstimos

Telefone: (11) 3681-1046

Good Card

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.

O cartão Good Card oferece diversas vantagens!
Informações: (11) 3652-5400 ou www.goodcard.com

www.apatej.org.br

Seguro
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Saúde

Parceria entre Apatej e Unimed Fesp oferece
valores diferenciados para associados

