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ESTÁ CRIADA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO SOCIOJURÍDICO
Durante o V Encontro Estadual dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a AASPTJ-SP realizou uma assembleia geral
com a pauta única de criação da Associação Nacional
dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Sociojurídico.
Participaram assistentes sociais e psicólogos da
área sociojurídica de 11 Estados: São Paulo, Bahia, Rio

de Janeiro, Paraná, Espirito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Amapá, Rondônia e Maranhão.
Por votação dos presentes, a Associação Nacional
dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Sociojurídico foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, foi eleita a diretoria provisória, que será responsável por formatar o
as ações.
estatuto da instituição e suas primeiras

Veja a composição da diretoria provisória:

Suplentes do Conselho Consultivo

• Presidente: Maria Helena Correa – Assistente
Social - TJ-SP
• Vice-Presidente: Robson José da Silva Campos –
Psicólogo – TJ-MG
• 1° Secretário: Eduardo Campos de Almeida Neves – Psicólogo – TJ- SP
• 2° Secretária: Fernanda L. Camargo – Assistente
Social - PR
• 1ª Tesoureira: Angela Aparecida dos Santos –
Psicóloga – Fundação Casa - SP
• 2ª Tesoureira: Ana Claudia S. Junqueira Burd –
Psicóloga – Sete Lagoas - MG

• Jacqueline Ferreira de Sousa – Psicóloga - TJ-AP
• Fernanda Lopes Ribeiro – Assistente Social Cariacica - ES
• Juvanira Mendes Teixeira – Assistente Social –
Sistema Prisional - PR

Conselho Fiscal
• Fátima Elizete Zanoni Mastelini – Assistente
Social – Panorama – TJ-SP
• Carmem Lúcia Nunes da Silva – Assistente Social – TJ-RJ
• Maria Tereza Carvalho Valverde – Assistente
Social – TJ-BA

Conselho Consultivo
• Vera Lúcia de Jesus Farah – Assistente Social –
RO
• Rafaela Valentim Carvalho – Psicóloga – PE
• Luciana Rocha Lopes – Psicóloga – CREAS – ES
• Thayane Carolina de Almeida – Psicóloga – Londrina – PR

GRUPO DE APOIO
• Claudia Anaf - Psicóloga - TJ-SP
• Marinalva de Oliveira Tozzi – Assistente Social
– Fundação Casa-SP
• Célia Laura Trento – Assistente Social – TJ-SP
• Lucivani Brondi – Assistente Social – TJ-SP
• Nanci Kurata – Assistente Social – TJ-SP
• Neide Rodrigues Torres – Assistente Social – representando os aposentados
• Genecy Duarte – Assistente Social – TJ-SP
• Andiara Loeffler Gezoni – Psicóloga – TO
• Fernanda Tonus – Assistente Social – TJ-SP
• Cassiana Franco – Assistente Social – TJ-SP
No dia 13 de novembro, segundo dia do V
Encontro, ocorreu a primeira reunião da nova associação para primeiras deliberações. Os diretores
e Grupo de Apoio comprometeram-se a divulgar
a associação em seus Estados. Foi agendada uma
reunião para o início de março.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCURSOS PARA ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO
Há anos a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo – AASPTJ-SP - vinha fazendo
gestões junto ao Tribunal para que
este realizasse o Concurso que permitiria suprir de novos profissionais
as equipes das Varas da Infância,
Família e demais setores de atuação
dos assistentes sociais e psicólogos
no Judiciário paulista.
A defasagem de profissionais é
enorme, uma vez que muitas aposentadorias já ocorreram sem que
o Tribunal repusesse essa tão importante força de trabalho em seus
quadros.
Afinal, em 27 de setembro último foram publicados os Editais para
os tão aguardados certames. Serão
mais de duas centenas de vagas para
assistentes sociais e psicólogos para
todo o Estado de São Paulo.
Analisando a bibliografia dos
concursos verificamos que, infelizmente, o Tribunal perdeu a oportunidade de requisitar dos candidatos
uma visão mais atual, pois deixou
de indicar na bibliografia obras recentes que abordam vários temas
com os quais trabalham esses profissionais no âmbito da Justiça. Nota-se também a indicação de obras
que já tiveram seus títulos e editoras modificadas, o que revela uma
grave falta de atenção dos organizadores do concurso que acaba acar-

retando um prejuízo aos candidatos
que têm que descobrir as referências
corretas.
A AASPTJ-SP não participou
de qualquer fase de organização ou
elaboração dos concursos – e nem
poderia fazê-lo, por ser uma associação independente do Tribunal –, cabendo unicamente a este e aos seus
órgãos internos a total responsabilidade sobre todos os atos referentes
aos concursos.
Além disso, a AASPTJ-SP abriu
em seu site inscrições para curso

De qualquer forma,
a AASPTJ-SP está
acompanhando cada passo
dos certames para poder
informar os associados e
os novos ingressantes do
Tribunal sobre seus direitos
e prerrogativas.
preparatório para os concursos em
tela e diante da grande procura firmou parceria com uma empresa
especializada, que realizará o curso
para ambas as categorias sob a assessoria da Associação.
Nesta assessoria, a AASPTJ-SP
ofereceu a grade das matérias, a indicação de nomes de professores e
coordenadores que, após aceitação
pela empresa, foram contratados diretamente por ela e dela receberam a
remuneração devida.

A renda que a Associação auferir com esta assessoria será totalmente revertida para os projetos em
andamento da Associação e para sua
ampliação, com significativo fortalecimento de suas ações em benefício
dos associados.
Assim que os concursos forem
concluídos e o processo de chamada
para as vagas estiver para iniciar-se, a AASPTJ-SP fará fortes gestões
para que o Tribunal ofereça a capacitação necessária para os colegas
ingressantes.
Finalmente, cabe esclarecer,
que além de estarmos trabalhando
pela reversão da redução do salário
dos assistentes sociais ingressantes
pelo concurso e pela redução da
carga horária dos psicólogos, agendamos reunião com o Tribunal para
levar o pleito de muitos colegas que
já estão no Tribunal há anos e que
desejam mudar de comarca antes da
chamada de novos colegas que vierem dos concursos.
A AASPTJ-SP, ao longo de seus
20 anos de existência, vem se firmando como um importante instrumento
na luta pela garantia de direitos de assistentes sociais e psicólogos e todos
nós que compomos sua direção, juntamente com os funcionários e assessorias estamos empenhados em fortalecer cada vez mais nossa Associação.
Elisabete Borgianni,
presidente

TJ-SP E ENTIDADES ACORDAM INSTITUTO DA REMOÇÃO
No dia 28 de setembro, o presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Ivan Sartori, recebeu representantes das entidades de servidores para uma decisão final a respeito do Instituto da Remoção, conforme prevê o
Plano de Cargos e Carreiras.
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Enfim, TJ e entidades chegaram a um consenso quanto ao texto do projeto. Conforme divulgado anteriormente,
houve divergência entre os juízes auxiliares e a comissão
de entidades quanto à participação à concorrência das vagas dos servidores com processo administrativo.
No dia 2 de outubro o TJ-SP divulgou no Diário Oficial a Portaria Nº 8862/2012 que regulamenta o Instituto.

PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO

30 HORAS PARA A PSICOLOGIA: NOVAS INFORMAÇÕES
Tendo em vista as noticias que estão circulando
nas redes sociais acerca da aprovação da redução de
carga horária para os psicólogos judiciários, a diretoria
da AASPTJ-SP, esclarece que esses resultados são fruto
de negociações entabuladas com o Tribunal de Justiça, e
que diante do compromisso assumido por Ivan Sartori,
presidente do TJ-SP, nossas reivindicações vêm sendo
concretizadas.
Acrescente-se que essas negociações vêm sendo
realizadas desde a promulgação da lei que concedeu a
redução de jornada para os assistentes sociais e o presidente comprometeu-se em encontrar uma forma de nos
atender, sem descumprir a legislação vigente.
A minuta de Projeto de Lei que prevê a redução da
carga horária para os psicólogos judiciários foi aprova-

da pelo Órgão Especial na Sessão do dia 14/11/2012 e
publicada no Diário Oficial de 19/11/2012. Por se tratar
de um Projeto de Lei Complementar, esta minuta deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, passando por todos os tramites até a sua
promulgação pelo governador do Estado.

Projeto de Lei federal
Informamos também que o Projeto de Lei 3338/08,
que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para
psicólogos de todo o país foi aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados e segue agora
para a Comissão de Finanças e Tributação.

REIVINDICAÇÃO DA AASPTJ-SP ATENDIDA:
TRIBUNAL PUBLICA PORTARIA QUE REGULAMENTA USO DAS VIATURAS PELO SETOR TÉCNICO
Atendendo à reivindicação da AASPTJ-SP, o Tribunal de Justiça publicou no Diário Oficial do dia 20 de setembro a Portaria Nº 8.647/2012, que regulamenta o uso
das viaturas pelo Setor Técnico.
Em reunião com o presidente do TJ, desembargador
Ivan Sartori, realizada no dia 24 de julho, a Associação
falou sobre a dificuldade dos assistentes sociais e psicólogos que prestam serviço cumulativo e que acabam se

deslocando por diversas cidades com condução própria
ou custeada do próprio bolso. O presidente determinou
que seus assessores elaborassem o texto de uma portaria
aos juízes diretores dos fóruns determinando o uso das
viaturas para transporte destes profissionais.
Promessa cumprida! Esperamos o mesmo empenho
por parte do Tribunal com as demais questões de interesse dos assistentes sociais e psicólogos.

V ENCONTRO ESTADUAL DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TJ-SP
Um espaço de reflexão, troca
de experiências, e de renovar as esperanças. Assim foi definido o V Encontro Estadual de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJ-SP por seus
participantes. Foram três dias (12,
13 e 14 de novembro) de palestras,
debates e confraternização, já que o
evento também marcou a comemoração dos 20 anos da AASPTJ-SP.
Com o tema “O Serviço Social
e a Psicologia na área sociojurídica:
uma construção histórica a partir do

cotidiano profissional”, o Encontro
reuniu cerca de 250 profissionais de
tribunais de justiça e de outras instituições da área sociojurídica de São
Paulo e de outros Estados.
Nem mesmo o tempo frio e
chuvoso de São Paulo diminuiu o
ânimo dos participantes. No primeiro dia, contamos com a presença
especial de representantes de outras
entidades representativas dos servidores do Judiciário paulista: Carlos
Alberto Marcos (Alemão), Adolfo

Benedetti (Pardal), Valdir Gaspar
de Andrade e Dirceu Ferreira Porto,
da Assojuris; Alexandre dos Santos
e Silvio José Realle, da Assojubs e
Mauricio Queiroz, da Affocos.
Foram três dias muito proveitosos com conferências, oficinas temáticas, homenagens e comemorações pelos 20 anos de história da Associação.
Veja tudo sobre o evento no site:
www.aasptjsp.org.br
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SEMINÁRIO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO SINDICAL:
AASPTJ-SP DIVULGA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO SOCIOJURÍDICO
O CFESS e o Cress-RJ organizaram o evento Seminário Nacional
de Serviço Social e Organização Sindical, que ocorreu nos dias 30 e 31
de outubro, no Rio de Janeiro. Com
cerca de 500 participantes de todo
o país, o evento teve como objetivo
propiciar um momento coletivo de
reflexão sobre a trajetória, os rumos
e desafios da organização sindical
da classe trabalhadora e da categoria profissional como sujeito coletivo
pertencente a esta classe.
A AASPTJ-SP, representada
pela presidente, Elisabete Borgianni,
pela vice-presidente, Catarina Volic,
pela primeira secretária, Maria Helena

Correa, pela primeira tesoureira, Esther Katayama, pela conselheira fiscal
Elaine Major, pelas assessoras Vilma
Regina da Silva, Wanderli Caruso e
Sonia Guerra, e também por representantes da Fundação Casa, da Defensoria Pública e do Sistema Prisional, que
fazem parte do Fórum Sociojurídico,
acompanhou todo o evento e divulgou a associação nacional da área sociojurídica.
A comitiva da Associação e do
Fórum marcou sua presença com faixas que pediam melhores condições
de trabalho, concurso público, respeito às atribuições dos assistentes
sociais e jornada semanal de 30 horas

para assistentes sociais e psicólogos
da área sociojurídica.
No dia 30 à noite, após o evento,
a AASPTJ-SP realizou uma reunião
sobre a associação nacional dos assistentes sociais e psicólogos do sociojurídico com participantes do evento
que se interessaram em saber mais
sobre a proposta.
Todos que estiveram presentes
na reunião promovida pela AASPTJ-SP no Rio concordaram com a importância e necessidade da criação de uma
associação nacional, mais uma alternativa para a representação dos profissionais e da classe trabalhadora. Ao
final da reunião foi elaborada uma ata.

ENTIDADES E TJ DISCUTEM RESOLUÇÃO DO CNJ
No dia 18 de outubro, a AASPTJ-SP e outras entidades representativas
dos servidores do Judiciário reuniram-se na sede da Associação para
discussão sobre a minuta de resolução
encaminhada pelo Conselho Nacional
de Justiça ao TJ-SP, que dispõe sobre

a seleção, distribuição e movimentação da força de trabalho nos órgãos da
Justiça Estadual, de 1º e 2º graus.
As entidades redigiram um documento quanto ao conceito da minuta e seus critérios de produtividade.
Em seguida, realizaram uma reunião

com o Tribunal de Justiça para entregar o documento, que deve ser anexado na manifestação que o TJ irá enviar
ao CNJ e debater a questão.
Veja documento elaborado pelas entidades no site www.aasptj
sp.org.br
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Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos
seus autores, não representando necessariamente a opinião
do responsável pelo jornal e da Diretoria da AASPTJ-SP.

