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 ASSEMBLÉIA GERAL VIRTUAL DOS 

JUDICIÁRIOS 19/02/2022  
 

Inscritos 2004 / Participantes 1000. 

*Principais Deliberações:* 

A) PAUTA PRIORITÁRIA APROVADA:* 

1. Cobrar as perdas totais 36,92%. (88% dos votos)- Estimativa até 

fev. -36,12% já apurado pelo Dieese até jan. 

2. Auxílio Saúde- 863,35. (75% dos votos). 

3. Alimentação- 66,00 

4. Transporte- 4 conduções da capital. 

Obs- Será Protocolada no TJ dia 21/02/22. / Pauta Geral - Continuará 

sendo construída para aprovar na próxima AG. Outras Deliberações: Indicativo de buscar a unidade com as demais 

Entidades - (Unanimidade) / Próxima Assembleia 5/3 ou 12/3 - Veremos a questão legal para definir- (378 votos). 

B) CALENDÁRIO DE LUTAS E AÇÕES ESPECÍFICO E GERAL: 

21/02- 10h- Reunião Ampliada Frente Paulista e Fórum do Setor Público - 21/02- 18h- Audiência Pública / A questão 

salarial do funcionalismo estadual- Dep. Giannazi. / 23/2- Plenária Geral do Funcionalismo Público - 5/3 ou 12/3- Próxima 

Assembleia Geral- Judiciários SP. - 08/3- Dia Internacional das Mulheres. - 16/3 - Proposta de Dia Nacional de 

Mobilizações e Paralisações do Funcionalismo - 30/3- Proposta de Greve Geral do Funcionalismo. 

Organização/Divulgação 

1. Continuar a criação de grupos de whats app, manter os debates e a Coordenação da Rede de Grupos de WhatsApp. 

2. Aumentar a comunicação no face, instagran, sites, blogs etc. 

3. Fazer uma ação com panfletagens nos Fóruns para envolver os colegas do presencial nas lutas. 

C) Demais propostas para agregar na Campanha Salarial: 

Foram feitas várias propostas que iremos discutir a implementação na próxima reunião das Entidades Parceiras na quarta 

(23/2). 

Comissão da Campanha/22 

Entidades Presentes: Pública, Fespesp, Assojubs, Assetj, Aasptj, Aojesp, AaspiBrasil, Aecoesp, Exefe Aoj, Afoca, Affi, 

Asjcoesp, AFFOPPRE, Sintrajus e Sindjesp. 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL PRESENCIAL DOS JUDICIÁRIOS CAMPANHA SALARIAL 

2022 - PRAÇA JOÃO MENDES 12/03/2022  
 

Após a realização de duas Assembleias Gerais de forma virtual, os trabalhadores do Judiciário realizaram a primeira 

AG Presencial. Com todos cuidados, já que a pandemia continua, estão retomando as lutas diretas.  

Estiveram presentes mais de 600 colegas oriundos de diversas Comarcas do Estado e de Fóruns Regionais da Capital. 

Na abertura foi apontado que o TJ começou com 5,98%, chegou aos 10% pela pressão e luta da categoria, mas é muito 

pouco, nossas perdas são de 37,47% (depois temos que reduzir os 10%).  

Após essas falas, o 1º item para debate e aprovação foi a questão da Pauta 

Geral. Trata-se de uma Pauta com 40 itens atendendo as principais demandas 

do conjunto da categoria e dos setores específicos. Foi colocado em destaque 

alguns itens entre os outros: -NU para Escreventes -Retorno do horário 

flexível de trabalho nos Fóruns -Regulamentação do Teletrabalho em Home 

Office -Pagamento do reajuste da GJ das AS e PSIC- O TJ deve 40% -

Regulamentação e pagamento de horas extras nos Plantões. Também foram 

apresentadas as Bandeiras de Lutas: 

1) Retorno das faltas abonadas (Lei Comp. 1361/21); 2) Fim do confisco dos 

salários dos aposentados (dec. 65 021/20); 3) Contra o Projeto de Lei C. 

 
       Presidente Prudente, Janeiro de 2023 – Prestação de Contas 2022 

Associação da Família Forense de Presidente Prudente e Região 
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752/21 que reduz as verbas para diligências dos Oficiais em 50% e 4) Em defesa dos Iamspe- O Iamspe é nosso!- Essas 

lutas ocorrem na Alesp junto aos deputados. 

Colocada em votação a Proposta da Pauta Geral e Bandeiras de Luta foi Aprovada pela Assembleia por Unanimidade- 

Nenhum voto contra nem abstenções. 

Em seguida foi apresentada o 2º Item sobre a continuidade e organização das lutas da Campanha.  

A proposta das Entidades Parceiras foi de continuar a Construção da Greve, para que possamos ter um movimento forte e 

vitorioso.  

Nesse sentido, foi proposto a criação do Comando Estadual de Mobilização e 

Construção da Greve, O qual seria composto por representantes das Entidades 

Parceiras, Entidades que aderirem, representantes de Fóruns e Comarcas, de 

Prédios, de Grupos da Campanha etc.  

Após isso, foi encaminhada a votação de duas propostas: 

1) Greve Já / 2) Construção da Greve e criação do Comando. 

Foi aprovada por grande maioria e contraste a proposta 2. 

Em seguida foi proposto um calendário e ações: 

1-Realização da próxima Assembleia Geral Presencial dia 08/04, sexta, às 13h 

na Pça. João Mendes. 

2- Reunião do Comando Estadual de Mobilização dia 30/03, às 19h, de forma virtual pelo Zoom. 

3- Passeata até o Palácio onde uma Comissão de Representantes fará a entrega de Ofício para Presidência para marcar nova 

reunião de negociação (de fato) até o dia 07/03. 

No sentido do TJ atender nossas demandas. 

As Propostas foram Aprovadas por grande maioria. 

Desta forma, realizamos a passeata com o caminhão de som na frente e fomos até o Palácio, onde continuou a Assembleia.  

Ao coro COLETIVO de “TJ PAGA O QUE NOS DEVE SENÃO VAMOS PARA GREVE”! 

No Palácio, uma comissão foi  atendida pelo assessor Rodrigo Galhardo, para o qual foi entregue o Ofício, pois o dr. Ricardo 

Anafe estava presidindo a reunião do Órgão Especial.  

Enquanto isso a Coordenação da AG ficou por conta da Fernanda, Mariana e Michel, alguns colegas falaram como a Raquel 

(Rib. Preto) e o Silvio (Sorocaba). 

Comissão da Campanha Salarial: Entidades Parceiras/Rede de Grupos de Whatsapp dos Judiciários SP-Pública, Fespesp, 

Assojubs, Assetj, Aasptjsp, Aojesp, AaspsiBrasil, Aecoesp, Exefe Aoj, Affoca, Affi, Asjcoesp, Assejurd, AFFOPPRE, 

Sintrajus e Sindjesp.  
 

 

CAMPANHA SALARIAL  

QUARTA DE LUTAS – 16/03  
 

Conforme foi deliberado na AG (12/3) os Judiciários 

realizaram vários Atos de Protesto contra o desrespeito da 

direção do Tribunal com a categoria, ao não atender os itens 

da pauta prioritária- Comunicou (15/16/03) que vai pagar 

apenas 10% dos 37,47% das nossas perdas, e nada de 

majoração dos auxílios. 
 

NÃO PODEMOS ACEITAR, AS LUTAS CONTINUAM! 
 

A resposta dos judiciários foi dada nos diversos Atos.  

Ficou mantida e reforçada a Assembleia Geral Presencial dia 

23/3 com Paralisação e indicativo de GREVE. Com toda luta 

e pressão o TJ até agora apenas respondeu com os rebaixados 

10%, por isso continuaremos pressionando para que avance na proposta de pagar a reposição total. Estamos dando um prazo 

final para o TJ responder até o dia 22/03. Vamos preparar e realizar uma grande Assembleia Presencial na próxima quarta. 

Organizem-se nas Redes e nos Fóruns. As Entidades Parceiras irão ajudar no transporte. 

FOI Reafirmado o Estado de Greve. Dia 23/03, quarta às 13h na Praça João Mendes. Só a luta muda a vida! 

ATOS nos Fóruns de várias Cidades do Interior/Baixada e prédios da Capital: Adamantina, Assis, Bauru, Candido Mota, 

Guarulhos, Marília,  

Pres. Prudente, Regente Feijó, Ribeirão Preto, São Bernardo, São José do R. Preto, Taboão da Serra/ Bertioga, Guarujá, 

Itanhaem, Mongaguá, Praia Grande, Santos - Prédios: Jabaquara, Pinheiros, Tatuapé. 

*Na Pça João Mendes:Cerca de 100 ativos e aposentados- colegas de vários Fóruns: Barra Funda, Brás, Conde, Execução 

Fiscal, Glória, Hely Lopes, Ipiranga, João Mendes, Itaquera, Lapa, MMDC, Palácio, Pátio do Colégio, Santana, Santo 

Amaro, Araçatuba, Atibaia, Guarulhos e Santos. 

Entidades:* Fespesp, Assojubs, Assetj, Aasptj, Aojesp, AaspiBrasil, Aecoesp, Exefe Aoj, Afoca, Affi, Asjcoesp, Assejurd, 

AFFOPPRE, Sintrajus e Sindjesp, Pública e CSP Conlutas. 
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ASSEMBLÉIA GERAL PRESENCIAL DOS 

JUDICIÁRIOS – 08/04 
 

TRIBUNAL NÃO NEGOCIA COM A CATEGORIA. 

O ESTADO DE GREVE CONTINUA! 
 

Com a presença de mais de 700 Trabalhadores do Judiciário 

representando várias Comarcas e Prédios de quase todo Estado (lista 

abaixo), foi realizada a 4ª AG da Campanha Salarial, sendo a segunda 

de forma presencial. 

A quantidade de judiciários nas lutas aumentou, mas precisamos ampliar ainda mais a mobilização para construir uma forte 

Greve. 

Na abertura da tribuna livre falaram vários colegas da base- Raquel (Rib.Preto), Luiz (Guarulhos), Luciano (Itaquera), 

Na sequência Gozze chamou a companheira Mika (esc. de Pinheiros/sócia do Sindjesp) para ler uma comovente poesia 

(escrita por Silvio Lima - esc. Brigadeiro) em homenagem e lembrança aos colegas do TJ que nos deixaram por causa da 

covid. 

Foi feito um minuto de silêncio. 

Depois tivemos as falas dos deputados(a) apoiadores: Carlos Giannazi (Estadual), Sâmia Bomfim e Ivan Valente (Federais) 

e a Vereadora de Campinas Mariana Conti (Todos do PSOL). Também o Dep. Federal Ricardo Santos (PSB) que foi oficial 

de justiça e vereador em Rib. Preto. Colocaram seus mandatos a disposição em apoio das lutas da categoria no que for 

necessário. 

Carlos Giannazi deu informe da reunião que teve com o dr. Anafe no dia 07/04, na qual o deputado defendeu nossas 

demandas, e obteve como resposta do presidente que afirmou- não ter condições de atender, como desculpa, dizendo que 

depende de verbas suplementares, e até pediu para o Giannazi tentar conseguir junto ao governo-  

Obs: Como se o TJ não pudesse nos atender com verba própria e só fazendo remanejamentos. 

-O dr. Anafe disse também que não se reune com as Entidades porque não é seu papel, para isso nomeou seus representantes 

assessores. 

E na última saudação uma mensagem forte de luta e solidariedade de classe do companheiro Altino dis Prazeres, 

Coordenador do Sind. dos Metroviários SP e da CSP Conlutas. 

Em seguida falaram, reforçando a necessidade da maior organização e mobilização da categoria, duas companheiras 

representantes do Comando Estadual de Mobilização: Sonia (oficial de Rib. Preto) e Eliane (AS do Fórum Pinheiros e do 

Sindjesp). Eliane falou da importância da organização por local de trabalho 

com grupos de w app, e fortalecimento do Comando de Mobilização. Sonia 

falou da construção dos Comandos Regionais, como conseguiram criar em 

Rib. Preto junto com a organização no Fórum com representantes de cada 

cartório, nos grupos de whats app, 

E pelos Aposentados a colega Margarida (Assetj de Rib. Preto) e José 

Geraldo (Fórum Sto. Amaro e do Sindjesp), que conclamaram para os 

aposentados participarem das lutas junto com os ativos, também contra o 

confisco aos salários do Doria (decreto 65021/20). *Aposentados tem que 

estarem ativos nas lutas! 

Em seguida falaram os representantes das Entidades: Wagner (Sind. 

União), Maricler (Aasptjsp), Mario (Aojesp), Michel (Assojubs), Sandro 

(Afoca), William Leite (Affoppre), Fernanda (Sintrajus) e Milito 

(Sindjesp). Todos reforçaram a necessidade de ampliação da mobilização e afirmaram que suas diretorias estarão 

empenhadas em ajudar na Campanha Salarial, na cobrança junto ao TJ e na construção da Greve como último recurso e 

arma da luta. 

Continuando a AG Gozze e Catarina fizeram um retrospecto da Campanha das lutas e tentativas de negociação com o TJ, 

reafirmando a continuidade da ampliação da organização, mobilização e pressão da categoria. - O presidente, dr. Anafe, 

mantêm a postura autoritária e de desrespeito aos direitos dos judiciários não respondeu a pauta prioritária, não se dispõe a 

fazer reunião com os representantes para negociação.  

Só tivemos uma reunião com o TJ (4/3) sem o presidente e que não avançou. Depois o TJ anunciou os 10% sem ouvir os 

representantes, índice muito baixo e aquém dos 37,47% que o TJ nos deve. 

Após isso foram apresentadas por Luiz Milito, as propostas do Comando de Mobilização: 

1) Que o comando passe a ser- COMANDO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE. Com o objetivo principal 

nesse momento de construção da Greve. 

2) Apresentou dois cenários dependendo da aprovação da AG: 

2.1- Se for deliberada a greve imediata- Teria início no dia 18/4. 

2.2- Continuar ainda melhor a preparação de uma forte Greve. Caso aprovada a proposta 2 realizar a próxima AG dia 06/05. 

3) Organizar Atos/Reuniões nos Fóruns Regionais- Com Caravana das Entidades indo em algumas Comarcas maiores 

realizando essas Visitas e Atos Regionais. E também nos prédios maiores da capital, como no J Mendes e na Barra Funda. 
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4) Manter a organização dos Comandos ou Comissões nos Fóruns, com panfletagens, conversas e reuniões, retomando as 

quartas de luta. 

5) Passeata até o Palácio e ida de uma Comissão para cobrar reunião de negociação. 

Após essas explicações foram abertas duas inscrições, uma para defesa da greve imediata, e outra para continuar a 

construção. 

Defendeu a greve já o colega esc. Bruno de Taboão da Serra.  

Pela continuidade da preparação a Maricler (AS/ Aasptjsp). Em seguida Gozze encaminhou a votação. 

A proposta 2 de continuar a preparação da Greve venceu por ampla maioria, por contraste com poucas abstenções. 

Também foram aprovadas as demais propostas do Comando.  

Foi apresentada uma proposta pelo colega João Vitor (Rib. Preto) de 01 Dia de Paralisação no dia da AG 6/5. Proposta 

Aprovada por Unanimidade. 

Próxima AG será no dia 6/5, às 13h na Pça. João Mendes. Com 01 Dia de Paralisação. 

Próxima Reunião Virtual do Comando Estadual de Mobilização- Dia 13/04, quarta, às 19h- 

Concluída a AG na Praça realizou-se uma passeata até o Palácio cujo os desdobramentos já foram relatados. Em síntese 

estamos no aguardo e cobrança da marcação da data da nova reunião com o TJ já acordada. Desta forma, encerramos mais 

uma Assembleia Geral dos Judiciários. 

Comarcas Presentes: Santos, S. Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, São 

Bernardo, São Caetano, Sto. André, Mauá, Ribeirão Preto, Taquaritinga, Marília, Guarulhos, São José do R. Preto, Mogi 

Guaçu, Artur Nogueira, Pirassununga, Cajuru, Catanduva, Vila Mimosa, Campinas, Embú das Artes, Sorocaba, Jundiaí, 

Várzea Paulista, Piraju, Fartura, Ourinhos, Cerqueira Cesar, Batatais, Araraquara, R. Gde. da Serra, Ribeirão Pires, Poá, 

Ibaté, Limeira, Assis, S J dos Campos, Taboão da Serra. 

Fóruns Regionais: 

Barra Funda, Brás, Brigadeiro, Consolação, Execuções Fiscais, Hely Lopes, Ipiranga, Itaquera, Jabaquara, João Mendes, 

Palácio, Penha, Pinheiros, Santana, Santo Amaro, São Miguel, Tatuapé, Vergueiro, Vila Prudente. 

Comando Estadual de Mobilização Permanente- Rede de Grupos de whats app dos Judiciários SP- Entidades: Pública, 

Fespesp, Assojubs, Assetj, Aasptjsp, Aojesp, AaspiBrasil, Aecoesp, Exefe Aoj, Affoca, Affi, Asjcoesp, Assejurd, Affoppre, 

Sintrajus Sindjesp e Sind. União. 
 

ATO / REUNIÃO COM SERVIDORES 
 

 
Em 29/04 às 15h ocorreu o 

Ato/Reunião no Fórum de Presidente 

Prudente no Salão do Júri, para fazer algumas 

atualizações relacionadas a nossa Campanha 

Salarial. Estavam presentes também as 

representantes da AASPTJ-SP, Sras. 

Maricler e Suzana. 

                      E a luta continua!  
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL PRESENCIAL 13/05 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO NEGOCIA E NÃO APRESENTA NADA DE 

NOVO! ESTADO DE GREVE E LUTAS CONTINUAM! 
 

Com a presença de cerca de 750 Trabalhadores do Judiciário Estadual 

representando várias Comarcas e Prédios de quase todo Estado (lista abaixo), foi 

realizada em 13/05 a 5ª AG da Campanha Salarial, sendo a terceira de forma 

presencial. 

Continuando foi iniciada a AG, tendo a seguinte pauta: Avaliação da reunião do 

dia 12/5 com o TJ, Informes da mobilização e organização nas Comarcas e Prédios, 

Decisão sobre a deflagração ou não da Greve, Propostas e Encaminhamentos, Passeata e Ato em frente ao Palácio. 

Foi feita pelos coordenadores da AG uma avaliação da reunião e tratativas com a direção do TJ ocorrida no dia 12/05- Não 

ocorreu uma negociação de fato, o Presidente Dr. Anafe falou por 5 a 10 minutos e foi embora. Os representantes da 

categoria tiveram apenas 5 minutos para falar e não puderam rebater as contra argumentações dos juízes assessores. Nada 

de novo foi apresentado mantiveram o argumento mentiroso de que o Tribunal só pode conceder os 10%. Atrelaram o 

aumento dos auxílios a possível aprovação da Lei 752/21, que propõe o aumento das custas, que só poderá ser votada em 

novembro para valer em 2023. Isso é um grande engodo, não devemos ir lutar na Alesp para defender projetos de interesse 

apenas do Tribunal. 

Mantiveram a postura anti democrática e autoritária de desrespeito a categoria e seus representantes, uma atitude sobretudo 

anti sindical. É necessário mudar isso e não aceitar mais essa forma de tratativas! 
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Em seguida fizeram informes e avaliações os membros do Comando e 

Representantes das Regiões, Comarcas e Fóruns: 1) Sonia (Rib.Preto), 2) 

Margarida (Ribeirão e região/Assetj), 3) Francisco (Marília e região), 4) 

Luiz Ferracini (Guarulhos/Sindjesp), 5) Elias (Campinas e região), 6) 

Mario (Vale do Ribeira), 7) Bruno (Mogi Guaçu e região), Adriano (Birigui 

e região), 9) Raquel (Rib. Preto) 10) Luiz Milito (Capital e região) e ) 11) 

William Leite (Presidente Prudente e região). De um modo geral as 

avaliações foram positivas com relação as ação das Caravanas, porém as 

visitas tem que ser mantidas, assim como a organização dos colegas em 

cada Fórum. 

O Comando de Mobilização chegou em mais de 120 prédios, atingindo quase 12 000 judiciários, quase metade dos 

servidores que estão no presencial, meio caminho andado, vamos continuar a ajudar na organização e mobilização, 

fortalecendo as lutas contra os desmandos do TJ e os demais ataques aos serviços e funcionários públicos.  

Em seguida falaram os representantes das Entidades: Milito (Sindjesp/Assojubs/Exefe), William (Affoppre), Mario Neto 

(Aojesp), Fernanda (Sintrajus), Maricler (AASPTJSP), Michel (Assojubs/Sintrajus), Wagner (Sind.União) e a Katiuscia 

(AASPIBRASIL). 

Após essas falas foi colocado, pelo Gozze, em votação se a categoria decide: 1) Entrar em Greve Já, e 2) Manter o Estádo 

de Greve e Acirrar as Lutas e uma Guerra contra o Tribunal. 

Feita a votação o resultado (por contraste): Greve já- 20%- *2) Estado de Greve e Acirrar as Lutas- 80% 3) Abstenções 01. 

Após essa deliberação foram feitas as propostas complementares trazidas pelas Entidades Parceiras/Comando Estadual: 

1) O Comando Estadual passa a ser permanente, com a seguinte denominação- Comando Estadual de Mobilização e 

Organização Permanente. Com reuniões virtuais as quartas às 19h. 

2) Manter as Caravanas/ Mobilização e Organização em cada Fórum e Prédio, criando Comandos por Fórum e Regionais. 

3) Realizar Assembleias Regionais nas 03 primeiras semanas de junho - e uma Assembleia Geral Virtual no final de junho. 

4) Todas as quartas as 13h fazer Vigília na Entrada do Palácio, com som, faixas, cartazes, tirar fotos para divulgar nas redes. 

5) Utilizar camisetas pretas com o índice de perdas estampado e o nome do Fórum, e acompanhar o presidente onde ele 

estiver fazendo protesto. Em cada Fórum será feita arrecadação junto aos colegas para comprar de estampar as camisetas.  

6) Buscar na Alesp a retomada para aprovação do PLC 30/13, que propunha 10,55% (maio de 2010) em 05 vezes em 5 

anos, o qual em que ser atualizado, e está em caráter de Urgência, depende do aval do TJ. 

7) Todas quartas desligar os computadores durante as vigílias das 13 às 15h, em apoio a Vigília no Palácio. 

*A palavra de ordem é fazer o movimento crescer organizadamente e pressionar com objetivo de fazer o Tribunal nos 

respeitar e negociar de fato e atender nossas reivindicações. 

*Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 

*Encerrada a Assembleia Geral na Praça, foi realizada passeata com Ato de Protesto na entrada do Palácio. 

*Comarcas Presentes: S. J. Dos Campos, Jacareí, Vargem G. do Sul, S.J. do R. Preto, Limeira, Rib. Preto, Serrana, Pontal, 

Bebedouro, Batatais, Barretos, Cerqueira Cesar, Araraquara, Garça, Galia, Pompéia, Assis, Ourinhos, Botucatu, 

Jaboticabal, Campinas, Queluz, Araçatuba, Birigui, S.Carlos, Presidente Prudente, Ibaté,Penápolis, Bilac, Pirassununga, 

S. Vicente, Santos, Itanhaem, Juquiá, Registro, Miracatu, Bertioga, Caragua, Praia Grande, Mogi Guaçu, Jundiaí, Sorocaba, 

Brodowski, Barretos, Am. Brasiliense, S. B. do Campo, São Caetano, Mogi das Cruzes, Rib. Pires, Suzano, Ferraz de 

Vasconcelos, Eldorado, R.Grande da Serra, Diadema, Mauá, Osasco, Guarulhos. 

 

 
 

JUDICIÁRIOS REALIZAM NOVA ASSEMBLÉIA GERAL VIRTUAL  
 

Com a presença de cerca de 140 colegas de várias Comarcas, Prédios e Entidades, realizou-se a 6ª Assembleia Geral da 

Campanha Salarial 2022. Lembrando que desde fevereiro realizamos 03 Assembleias Virtuais e 03 Presenciais. 

A Assembleia foi muito objetiva e ocorreu em clima de respeito e democracia. Após as intervenções e propostas trazidas pelas Entidades 

Parceiras, pelas Assembleias Regionais e pelos colegas inscritos, foram colocadas em votação as seguintes Propostas e 

Encaminhamentos: 
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BLOCO I 

1) Seguir organizando o Comando Estadual de Mobilização e dos Comandos 

Regionais com reuniões mensais e finalidade de construir atos regionais, 

promover debates sobre a conscientização e participação nas lutas e ampliar a 

mobilização por Região, Comarcas e Prédios; 

2) Manutenção das lutas e atos presenciais – As quartas de Lutas- porém mais 

espaçados e pontualmente, visando maior visibilidade e, sempre que possível, 

nos locais onde a presidência do TJ for comparecer (eventos, visita à comarcas, 

etc) 

3) Seguir organizando as caravanas nas Comarcas e Prédios, priorizando o 

trabalho de Base,  como estratégia para fomentar a participação no  Comando 

Estadual de Mobilização e levar informações sobre a luta dos judiciários; 

4) Elaborar um Dossiê com denúncias sobre o TJSP; 

5) Elaborar Boletins mensais com objetivo de manter informações atualizadas bem como resgatar a história das lutas da categoria. 

VOTAÇÃO DO BLOCO I-  93% Sim- 2% Não- 5% Abstenção. 

BLOCO II 

1) Fim do estado de greve; 

2) Realizar pesquisa de avaliação sobre a campanha salarial e sobre as condições de trabalho (presencial e home office)- identificar 

demandas e envolver mais colegas na luta coletiva; 

3) Reunião Ampliada do Comando Estadual Virtual em agosto; 

4) Preparação para a Campanha Salarial 2023: 

Realização de Encontro Estadual: 5/11 – SP (indicativo) 

Realização de pré-encontros estaduais (por comarca). 

VOTAÇÃO: 84% Sim- 5% Não- 11% Abstenção 

Proposta apresentada por diretores de algumas Entidades: - Como Indicativo da realização de Assembleia Geral de forma Presencial: 

VOTAÇÃO: 63% Sim- 32% Não- 6% Abstenção 

OUTROS ENCAMINHAMENTOS 

1. Realização de Reunião de todas as Entidades de forma Virtual em 2 semanas. 

2. Reunião do Comando Estadual de Mobilização na próxima 4ª feira, 29/06, às 19h. 

REPRESENTANTES DE COMARCAS E PRÉDIOS PRESENTES: 

Águas de Lindóia, Álvares Machado, Andradina, Araçatuba, Assis, Atibaia, Birigui, Buritama, Campinas, Cândido mota, Catanduva, 

Cubatão, Dracena, Ferraz de Vasconcelos. Franca, Guarujá, Guarulhos., Hortolândia, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Jaboticabal, 

Jardinópolis, Jundiaí, Marilia. Miracatu, Mococa, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monte Alto, Osasco, Pereira Barreto, Piracicaba, Porto 

Feliz, Praia Grande, PRESIDENTE PRUDENTE, Queimados, Rancharia, Regente Feijó SP, Ribeirão Preto, Salto de Pirapora, Santo 

André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São 

Vicente, Sorocaba, Várzea Paulista. 

AGORA É LEI! FIM DO CONFISCO DAS 

APOSENTADORIAS E PENSÕES 
 

O governador sancionou o PLC 43/22, que põe fim ao confisco das 

aposentadorias e pensões. A partir de janeiro, servidores aposentados e 

pensionistas do Estado que ganham até o teto salarial do INSS estão isentos da 

cobrança. PDL22 criou forças com o apoio de diversos Municípios Paulistas. 

Em Prudente a Affoppre teve participação ativa no projeto através de Ofícios e 

Moções de Apoio direcionado ao autor Gianazzi, e ao Governador de SP. Cerca 

de 420 mil beneficiários, incluindo aposentados e pensionistas civis, serão 

contemplados a partir de janeiro de 2023. Os descontos continuarão vigentes 

apenas para servidores e pensionistas que recebem acima do teto. 
 

IAMSPE 
 

REUNIÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Os representantes dos Servidores e também usuários do Iamspe 

Presidente da Affoppre e Vice Presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Prudente WILLIAM LEITE, PAULO INDIO DO BRASIL 

Presidente da CCM local, LUIS ANTONIO DOS SANTOS, Diretor 

Regional da CCM, EROTIDES BARTOLOMEU TOLEDO Presidente do 

SIPOL e MARCIO FLAVIO ZELINKA representando a SIFUSPESP. 

participaram de uma reunião com a Provedoria da Santa Casa de 

Misericórdia de Presidente Prudente-SP, representada pela Gestora 

Executiva Sumara Passos de Souza, acompanhada da Advogada Lais Palhares para tratar de assuntos relacionados a 

prestação de serviços eventualmente contratados pelo IAMSPE. Dentre os pontos importantes um tema mereceu destaque 
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quando as gestoras da Santa Casa disseram que a Santa Casa não possui espaço físico 

suficiente para atender simultaneamente INSS e IAMSPE. Após a reunião foi realizada 

outra reunião com o Presidente da Câmara Municipal, que agendou audiência pública 

para tratar do assunto. Foi realizada a Auduência Pública aberta a toda população com 

o intuito de debater a atual situação do Instituto de Assistência Médica do Servidor 

Público Estadual (Iamspe) no Oeste Paulista e em todo o Estado de São Paulo. Os 

Servidores Estaduais mesmo contribuindo (pagando), estão sem a prestação de serviço 

de assistência médica causando prejuízos irreparáveis na saúde dos Servidores, bem 

como na saúde do município agravada pela sobrecarga dos usuários do Iamspe. Quase Um bilhão e meio arrecadado pelo 

Estado por ano sem a prestação do serviço.  

 

REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MAURO 

BRAGATO  

 
Presidente da AFFOPPRE, William Leite, se reuniu com o Deputado Estadual 

Mauro Bragato e sua Assessoria Portela e Felipe tratando sobre a falta de pronto 

atendimento e melhorias do serviço, bem como da possibilidade de renovação do 

contrato com a Santa Casa de Presidente Prudente e/ou credenciamento de novas 

clínicas/ hospitais.  
 

PRESIDENTE DA AFFOPPRE WILLIAM LEITE 

PROTOCOLA OFÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS 

CONTRA O IAMSPE. 
Denúncia ao MP é transformado em inquérito Civil 

 

O assunto ganhou grande repercussão devido ao descaso que o 

Iamspe tem tratado os Servidores Públicos Estaduais de maneira recorrente 

nos últimos anos, recebendo cobertura da TV Fronteira em seus telejornais: Bom dia Fronteira, FN1 e FN2. 

Matéria abordou a falta de credenciamento de hospital para pronto atendimento e alta complexidade, demora e mau 

atendimento no IAMSPE em Presidente Prudente e região. 

Leia o Ofício na íntegra: 

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor 

Promotor de Justiça 

WILLIAM LEITE, Vereador da 18ª Legislatura, Servidor Público 

Estadual e Presidente da AFFOPPRE - Associação da Família 

Forense de Presidente Prudente e Região, vêm, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 

É de conhecimento público a precarização do atendimento, bem 

como do agendamento de consultas, exames, procedimentos, 

inexistência de pronto atendimento, bem como impossibilidade de 

realização de cirurgias do Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual (Iamspe) aos Servidores Públicos Estaduais 

nos últimos anos, principalmente em Presidente Prudente e também nas demais cidades do oeste paulista. 

Os usuários relatam a inoperância do serviço. 

Em que pese a forma precária em que os atendimentos eram realizados nos últimos anos aos 14.000 usuários aqui em nossa 

cidade, bem como aos demais milhares de usuários do Iamspe em nossa região, tínhamos um pronto atendimento junto a 

Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, única contratada até então para a prestação dos respectivos 

atendimentos. 

Ocorre que a Santa Casa deixou de atender os usuários do Iamspe se limitando aos casos de iminente risco de morte, 

excetuando problemas respiratórios se negando a qualquer outro tipo de atendimento de natureza grave. (Oportuno seja 

requisitado o contrato entabulado entre a Santa Casa e o Iamspe, pois os usuários não tem acesso para ver o que realmente 

está acontecendo, pois se existe contrato, seus termos devem ser respeitados). 

Recentemente, em meados maio de 2021, participei de uma reunião no Iamspe como convidado. Na oportunidade a diretoria 

almejava resolver o problema da "inexistência de pronto atendimento" com alguns prestadores de serviços, mas pude 

constatar que não havia perspectivas de êxito, pois a precarização o Iamspe e os valores pouco atrativos repelem os 

pretendentes a formalização de algum tipo de contrato. Causa estranheza a precarização do Iamspe, pois são descontados 

dos Servidores Estaduais até 59 anos 2% e após os 59 anos 3% de seus salários sem contraprestação de serviços, ou seja, é 

uma apropriação do dinheiro do Servidor Público Estadual. 
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 Os funcionários públicos estaduais não podem ser penalizados ou 

mesmo responsabilizados pela interrupção do serviço por questões 

contratuais entre os contratantes. 

Ademais, os funcionários públicos estaduais pagam pelo serviço. 

No caso em comento a melhor interpretação das cláusulas 

contratuais deve ser feita em prol do usuário que não deu causa a 

interrupção do contrato a fim de garantir sua saúde, a própria 

função social do contrato, bem como em prevalência dos princípios 

constitucionais do direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. 

Ante o acima exposto, solicito de Vossa Excelência providências 

para que seja pleiteado de forma LIMINAR: 

a) que a Santa Casa seja IMPEDIDA de interromper os serviços aos usuários do Iamspe, até que o imbróglio seja resolvido 

entre os contratantes; 

b) em caso de impossibilidade da letra "a" seja obrigada o Iamspe/Estado de São Paulo a fornecer um outro serviço 

hospitalar, observando-se que temos Hospital Estadual localizado em nossa cidade que poderia também prestar esse 

atendimento aos usuários que pagam pelo serviço; 

c) que sejam interrompidos os descontos nos holerites dos servidores públicos estaduais concernentes ao Iamspe enquanto 

perdurar a inexistência do serviço; 

d) que, após apuração do período em que os Servidores ficaram sem o serviço e/ou com o serviço de forma limitada, sejam 

devolvidos os valores descontados em seus holerites e por fim, 

e) sejam prestados todos os serviços sem interrupções quais sejam: Consultas, exames, procedimentos, cirurgias, pronto 

atendimento e todos os serviços constantes nos cadastros de inclusão do usuário/Iamspe; 

f) sejam apuradas eventuais responsabilizações. 
 

PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SP E PROTOCOLO DE OFÍCIO EM 

MÃOS AO DEPUTADO ESTADUAL GILMACI 

SANTOS A CERCA DE MELHORIAS DO 

IAMSPE EM NOSSA REGIÃO 

 
Presidente da AFFOPPRE, William Leite, participou da Audiência 

Pública do Estado e utilizou a Tribuna para demostrar o descaso que o 

IAMSPE trata o usuário de nosso município. “ Estou aqui há mais de 10 anos fazendo representações no MP e nós não 

conseguimos resolver. Hoje nós não temos Pronto Atendimento, é uma pouca vergonha. Nós pagamos pelo serviço”. Ainda 

foi protocolado em mãos com o Deputado Gilmaci Santos o Ofício que solicitando providências para intervir junto ao 

Governo do Estado e gestores para fins de restabelecer a assistência médica aos usuários do IAMSPE sem interrupções 

quais sejam: consultas, exames, procedimentos, cirurgias, pronto atendimento em Presidente Prudente e todos os serviços 

constantes nos cadastros de inclusão do usuário/Iamspe. Leia o Ofício na Integra: 

Ofício GVWL / 005/22  

Ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 

GILMACI SANTOS 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 

 WILLIAM LEITE, Vereador da 18ª Legislatura, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente, 

Servidor Público Estadual e Presidente da AFFOPPRE - Associação da Família Forense de Presidente Prudente e Região, 

vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 

 É de conhecimento público a precarização do atendimento, bem como do agendamento de consultas, exames, 

procedimentos, inexistência de pronto atendimento, bem como impossibilidade de realização de cirurgias do Instituto de 

Assistência ao Servidor Público Estadual (Iamspe) aos Servidores Públicos Estaduais nos últimos anos, principalmente em 

Presidente Prudente e também nas demais cidades do oeste paulista. 

 Os usuários relatam a inoperância do serviço. 

 

 Causa estranheza a precarização do Iamspe, pois são descontados dos Servidores Estaduais até 59 anos 2%, após 

os 59 anos 3% e 1% por dependente de seus salários sem contraprestação de serviços, ou seja, é uma apropriação do dinheiro 

do Servidor Público Estadual.  

   Os funcionários públicos estaduais não podem ser penalizados ou mesmo responsabilizados pela má 

gestão. 

 Ademais, os funcionários públicos estaduais pagam pelo serviço. 
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RANCHARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 No caso em comento a melhor interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita em prol do usuário que não deu 

causa a interrupção do contrato a fim de garantir sua saúde, a própria função social do contrato, bem como em prevalência 

dos princípios constitucionais do direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. 

 Ante o acima exposto, solicito de Vossa Excelência providências para intervir junto ao Governo do Estado e 

gestores para fins de restabelecer a assistência médica aos usuários do IAMSPE sem interrupções quais sejam: consultas, 

exames, procedimentos, cirurgias, pronto atendimento em Presidente Prudente e todos os serviços constantes nos cadastros 

de inclusão do usuário/Iamspe. 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO – REFORMA 

ADMINSTRATIVA ESTADUAL 

 
Presidente da AFFOPPRE e Vereador William Leite em apoio aos 

Servidores Estaduais aprovou na Câmara Municipal de Presidente 

Prudente Moção de Repúdio ao PLC 26 Aprovada, que dispõe sobre 

a Reforma Administrativa Estadual.  

Leia na íntegra a Moção: 

CONSIDERANDO QUE, no início deste mês o governador do 

Estado de São Paulo, João Dória, enviou à Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo (ALESP) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 

número 26, que tem como finalidade a retirada de direitos dos servidores públicos estaduais. 

CONSIDERANDO QUE, a proposta que foi apresentada sem o debate com entidades representantes do funcionalismo 

público e com a população, tramita em regime de urgência, altera a lei 1059/2008 e o Estatuto dos Servidores Públicos. Nos 

últimos dois anos, esta será a terceira reforma visando à retirada de direitos dos servidores: a primeira foi à reforma da 

previdência, aprovada em 2020; a segunda foi à alteração do plano de saúde gerenciado pelo IAMSPE. 

CONSIDERANDO QUE, dentre as modificações apresentadas pela propositura, as que mais se destacam são: Alteração no 

bônus, o pagamento ao trabalhador será vinculado ao desempenho da instituição, não mais em avaliação individual; No 

caso dos policiais militares e civis, haverá mudanças na lei de pagamento do IAMSPE, que passará a ser descontado 

diretamente no total do salário somados com a bonificação (regra que também valerá para todos servidores); Redução de 

30 para 15 dias de vacância para a consideração de abandono de cargo e diminuição de 30 para 25 dias de faltas, no prazo 

de cinco anos, para garantir a licença premium. 

CONSIDERANDO QUE, outra modificação proposta, trata sobre a contratação de servidores temporários por tempo 

determinado, a contratação temporária pode ser por motivos de calamidade pública, como a crise que passamos nos dias 

atuais, ou ainda por greve que perdure pôr prazo não razoável ou que seja considerada ilegal pela justiça. 

CONSIDERANDO QUE, essa medida é um retrocesso para os servidores, pois, se combinada com a PEC 32, abre margem 

para demissões e fragiliza a contratação por concurso público, ampliando os ataques em curso contra os trabalhadores. 

CONSIDERANDO QUE, sabemos que o serviço público é essencial para a vida de todos os cidadãos - de modo especial 

para os mais necessitados. Os servidores são responsáveis pelos serviços básicos que garantem a sobrevivência de todos e 

todas, eles estão presentes na educação, saúde, segurança, administração pública, dentre outros. Defender a valorização do 

servidor deve ser princípio para quem defende um serviço de qualidade. 

REQUEIRO A MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos da presente 

sessão, MOÇÃO DE REPÚDIO ao (PLC) 26, de 2021 que dispõe sobre a “REFORMA ADMINISTRATIVA 

ESTADUAL”. 

Requeiro ainda que, da aprovação desta, seja oficiado ao Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao Sindicato 

dos Servidores Público do Estado de São Paulo e todos os Sindicatos e Associações de Presidente Prudente que representam 

os Servidores Estaduais. 

 

PRESIDENTE DA AFFOPPRE VISITA FÓRUNS DA REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGENTE FEIJÓ MARTINÓPOLIS SANTO ANASTÁCIO PRES. VENCESLAU PRES. BERNARDES 
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FESTA JULINA E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO PROPORCIONA 

MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E ALEGRIA AOS ASSOCIADOS, FAMILIARES 

E AMIGOS 
 

Centenas de Associados prestigiaram as tradicionais festas da AFFOPPRE.  

Com a pandemia não foi possível realizar esses eventos nos últimos anos, que 

voltaram nesse ano a todo vapor. 

Em julho a tradicional Festa Julina da Affoppre, contou com diversas comidas 

típicas, música ao vivo, bingos, brinquedos e muito mais. Realizada no Salão da 

Apea, contou com centenas de associados, familiares e amigos. 

Em dezembro foi a vez da Confraternização de Final de Ano da AFFOPPRE, 

realizada na Chácara Águia Dourada, a festa teve a presença de centenas de 

associados e familiares, que curtiram um dia inteiro na chácara com música ao 

vivo, onde foi servido almoço com churrasco, sobremesa e bebidas a vontade.  

 

AFFOPPRE CAMPEÃ DO TORNEIO JURÍDICO OAB 2022 
 

A equipe "azul - capitão William Leite, da AFFOPPRE sagrou-se campeã do torneio 

jurídico de futebol da 29° Subseção, realizado em novembro no campo Society do 

parque do povo. 

O torneio organizado pela Comissão de Esporte da 29° Subseção- Pres. Prudente 

reuniu cerca de 80 atletas, entre advogados, bacharéis, estudantes de direito e 

convidados. 
 

 CONVÊNIOS AFFOPPRE 
CONSULTE NO SITE ESSES E DEMAIS CONVÊNIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETORIA 

EXECUTIVA 

AFFOPPRE 
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BOLETINS CAMPANHA SALARIAL 2022 
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