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LANÇAMENTO DO LIVRO: 
INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA NO JUDICIÁRIO

Bolinf • Boletim Informativo • No 10 • maio de 2013

Ocorreu no dia 04 de abril 
 uma reunião entre a Comissão de 
Recursos Humanos das entida-
des e representantes do Tribunal 
de Justiça para iniciar os debates 
sobre uma possível alteração do 
Plano de Cargos e Carreiras dos 
servidores do Judiciário paulista. 
A AASPTJ-SP foi representada 
pela assessora da Diretoria Vilma 
Regina da Silva. Pelo TJ-SP parti-
ciparam a secretária de recursos 

humanos, Lilian Salvador Paula, 
os juízes auxiliares da Presidên-
cia Silvana Pereira Borges e Mar-
cus Vinicius Rios Gonçalves e o 
chefe de gabinete da Presidência 
Tarcísio dos Santos.

Santos iniciou a reunião di-
zendo que o Tribunal pretende 
fazer uma revisão do atual Plano 
de Cargos e Carreiras, “mas com 
cautela, sem grandes alterações 
do ponto de vista fi nanceiro para 

que sua aprovação não seja bar-
rada na Assembleia Legislativa”. 

Em seguida, a juíza Silva-
na leu um pré-projeto elaborado 
pelo Tribunal. Os representantes 
dos servidores fi caram de levar o 
texto para debate e possíveis su-
gestões, no conjunto das entida-
des para uma análise detalhada 
da sugestão do TJ.

Aguarde novas informações.

TJ E ENTIDADES INICIAM DEBATES PARA NOVO PLANO DE CARGOS

Ocorreu no último dia 26 de 
abril o lançamento do II Livro 
Prêmio Infância, Juventude e Famí-
lia no Judiciário. Organizada pela 
AASPTJ-SP e editada pela Papel 
Social, a obra foi lançada na Li-
vraria Cortez, em São Paulo.

Diversas pessoas compa-
receram ao evento, entre elas 
diversos autores de textos com-
ponentes do livro. O II Prêmio 
Interdisciplinar aconteceu na 
gestão Construindo a Manhã De-
sejada (2005-2009), fi cando para a 
atual gestão (2009-2013) a incum-
bência de lançar o livro por uma 
editora. 

A atual presidente da As-
sociação, Elisabete Borgianni e 

a presidente da gestão passada, 
Dayse Cesar Bernardi, fi zeram 
uma breve apresentação do livro 
e da importância do projeto Prê-
mio Interdisciplinar para os pre-
sentes. “Eu costumo dizer que 
as Varas da Infância e da Famí-
lia têm uma competência técnica 
para julgar os feitos quando têm 
assistentes sociais e psicólogos 
atuando porque o conhecimento 
destes profi ssionais é que qua-
lifi ca o fazer da Justiça”, expôs 
Elisabete. “Esta publicação tem 
o objetivo de trazer à tona um 
conhecimento construído no 
cotidiano dos profi ssionais que 
labutam nas Varas da Infância e 
Juventude e nas Varas de Família 

e que a partir do atendimento das 
demandas constroem uma refl e-
xão crítica da realidade”, com-
pletou Dayse. 

Assista ao vídeo de 
apresentação do evento e veja 
a galeria de fotos do evento no 

site da AASPTJ-SP 
Alguns autores também se 

pronunciaram sobre seus traba-
lhos e o desafi o de relatar o coti-
diano em um artigo. “O prêmio e 
o livro nos propiciou um estímu-
lo para que a gente possa fazer 
do nosso cotidiano sofrido e rico 
uma refl exão”, afi rmou Sandra 
Regina de Meneses, assistente 
social de Santos. 
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I ENCONTRO PRO VALORIZAÇÃO DO TRABALHO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FRANCA

No dia 12 de abril, a AASPTJ-
-SP realizou na cidade de Franca 
o I Encontro Pro Valorização do 
Trabalho no Tribunal de Justiça. 
Para tal evento, contamos com o 
apoio da Assojuris e da Ajesp.

O encontro aconteceu a par-
tir da discussão em fevereiro da 
criação de um Núcleo Regional 
da AASPTJ-SP.

O evento foi aberto com a 
palestra “Condições de trabalho 
e saúde do trabalhador”, minis-
trada pela psicóloga Renata Pa-
parelli, doutora em Psicologia 
Social e professora na área de 
saúde do trabalhador. Ela trou-
xe importantes esclarecimentos 
e apontou que o enfrentamento 
das doenças relacionadas ao 
trabalho precisa ser feito de for-

ma coletiva, levando em conta 
a organização do trabalho, a 
flexibilização e a retomada do 
controle por parte dos traba-
lhadores e as características da 
instituição. 

Elisabete Borgianni, presi-
dente da AASPTJ-SP, mostrou a 
importância da pesquisa que está 
sendo realizada pelas entidades 
para o diagnóstico das condições 
de trabalho dos servidores no Tri-
bunal de Justiça, o que certamen-
te irá subsidiar o enfrentamento e 
a melhoria da saúde integral dos 
trabalhadores.   

Em um segundo momento, 
ocorreu um debate mais volta-
do para o cotidiano do TJ-SP e 
a importância da mobilização de 
assistentes sociais e psicólogos 

na defesa do compromisso com 
as nossas lutas gerais. Elisabete, 
que colocou a importância de 
entendermos o que é o Estado, 
para compreendermos a estru-
tura organizacional do Tribu-
nal de Justiça. Refl etiu sobre a 
cotidianidade, reprodução da 
sociedade, trabalho produtivo, 
valorização do capital, força e o 
valor do trabalho. Vilma Regina 
da Silva, assessora da Diretoria, 
apresentou alguns dados im-
portantes para situar o debate, 
como organização do Estado, 
Direito Administrativo, Lei 500 
e benefícios dos servidores pú-
blicos (art. 37 ao 39 da C.F). Ex-
plicou a diferença entre comu-
nicado, portaria, provimento e 
resolução. 

O tema “visita assistida” foi 
incluído na pauta da Reunião do 
Fórum de Assistentes Sociais e 
Psicólogos do TJ/ES, realizada 
no dia 12/04/2013, na cidade de 
Vitória, para aproximadamente 
150 profi ssionais, com troca de 
experiências com pessoas que 
trabalham diretamente com esta 
temática. 

 Foram palestrantes convi-
dadas a psicóloga Sonia Ro-
vinski, do Rio Grande do Sul e a 
assistente social Roseli Bolgue-
roni, de São Paulo, associada da 
AASPTJ-SP, contando o even-
to, com a presença da primeira 

secretária da Associação, Maria 
Helena Correa.  

A equipe técnica do TJ-ES 
vem discutindo a questão da visi-
ta assistida, haja vista, a existência 
de um termo de cooperação entre 
o Ministério Público e o TJ/ES 
criando um espaço para este tipo 
de atendimento, nos moldes do 
CEVAT de São Paulo. 

Os assistentes sociais e psicó-
logos manifestaram-se de forma 
contrária ao termo, solicitando 
um prazo para refl etir o tema e 
elaborar uma proposta alter-
nativa que se encontra em fase 
de construção.

Durante o Fórum foi apre-
sentado o resultado das discus-
sões e propostas elaboradas pela 
Comissão da Visita Assistida, 
destacando-se a mobilização dos 
assistentes sociais e psicólogos do 
TJ-ES, no sentido de se apropria-
rem da matéria e construírem al-
ternativas de atuação profi ssional 
condizentes com a especifi cidade 
de nossas atribuições dentro do 
Poder Judiciário.

 Roseli Bolgueroni, assistente 
social do Tatuapé

ASSOCIADA DA AASPTJ-SP FALA SOBRE VISITA ASSISTIDA NO ESPÍRITO SANTO
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PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO

Os assistentes sociais e psi-
cólogos que trabalham no Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo contam com uma va-
lorosa associação que historica-
mente vem construindo a repre-
sentação de seus interesses – a 
AASPTJ-SP, e dela se orgulham 
e esperam respostas coerentes 
com as necessidades de articu-
lar os interesses particulares 
dessas duas categorias à luta 
mais geral de todos–que-vivem-
-do-trabalho (na feliz caracteri-
zação de Ricardo Antunes) no 
Brasil e no mundo.

Do ventre fértil de nossa 
AASPTJ-SP está nascendo a As-
sociação Nacional dos Assisten-
tes Sociais e Psicólogos da Área 
Sociojurídica – a AASP BRASIL, 
e todos temos o compromisso 
de apoia-la e de ajudar a erguer 
os seus alicerces sólidos para 
que nos represente em quais-
quer das mesas de negociação e 
também contribua com o apro-
fundamento e para nossa capa-
citação nas questões técnicas e 
profi ssionais dessa área.

A chapa Conexão Histórica 
quer honrar o compromisso que 

a AASPTJ-SP vem demonstran-
do ter com os assistentes sociais 
e psicólogos do TJ-SP e apre-
senta propostas para a gestão 
2013-2017 . Esperamos que todos 
possam avaliá-las e decidirem se 
esse coletivo --que se formou a 
partir de anseios comuns e com 
muita energia para o trabalho-- 
merece o crédito e a confi ança 
dos assistentes sociais e psicólo-
gos associados para que se possa 
fazer avançar ainda mais o pro-
tagonismo de nossa entidade.

I – ARTICULAÇÃO
Estabelecer parcerias/es-

paços entre a AASPTJ-SP, CRP 
e CRESS, para defesa de inte-
resses comuns; defesa do sis-
tema de garantia de direitos, 
potencializando a rede; propor 
criação de Secretaria no TJ-SP, 
(existente no DF) para assun-
tos pertinentes às categorias de 
assistente social e psicólogo; 
apoiar e fortalecer ações da As-
sociação Nacional da Área So-
ciojuridíco (AASP-Brasil).

II – COMUNICAÇÃO
Abrir novos canais de in-

terlocução com o representante 

para participação das ações/
atividades da Diretoria; criar 
canal de escuta e comunicação 
com os associados em relação 
às suas demandas, através de 
OUVIDORIA;

III – PARTICIPAÇÃO

Promover descentraliza-
ção da gestão AASPTJ-SP, ins-
talando Núcleos Regionais, 
garan tindo mecanismos de re-
presentação participativa, de-
mocrática, transparente e ética.

IV – CAPACITAÇÃO 

Contribuir ao acesso a cur-
sos de pós (especialização e 
stricto sensu), capacitando o as-
sociado para exames de língua 
estrangeira e elaboração de pro-
jeto de pesquisa; pleitear ao TJ, 
a liberação do profi ssional para 
cursos de pós que contribuirão 
para sua qualifi cação.

V – CONDIÇÕES DE 
TRABALHO

Articulação com entidades 
representativas dos servidores 
do Judiciário paulista, junto 
com AASP-Brasil na continui-

ELEIÇÕES AASPTJ-SP: CHAPA HOMOLOGADA

Conforme divulgado em 
Boletim Eletrônico, terminado 
o prazo para a inscrição de cha-
pas para a eleição da próxima 
diretoria da AASPTJ-SP (2013-
2017), comunicamos que rece-

bemos a inscrição de uma cha-
pa. As eleições ocorrem no dia 
27 de maio. As cédulas serão 
encaminhadas para as comarcas 
do interior por correio no início 
de maio. A votação presencial 

pode ser feita no próprio dia 27 
na sede da AASPTJ-SP das 9 às 
17 horas. 

Veja aqui a composição da 
chapa Conexão Histórica e um 
resumo das ações propostas.

CHAPA ÚNICA: CONEXÃO HISTÓRICA
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dade das lutas coletivas: plano 
de Cargos e Carreiras; pauta 
reivindicatória conjunta (re-
posição salarial, condições de 
trabalho; concursos públicos; 
continuidade de ações quanto à 
garantia das 30 horas semanais 
para assistentes sociais, sem re-
dução de salário, e à conquista 
destas para psicólogos judi-
ciários; gestões junto ao TJ-SP 
para que processos de remoção 
ocorram sempre antes da cha-
mada de novos profi ssionais 
por concurso).

VI – PESQUISA

Promover ações políticas 
pertinentes à saúde do traba-
lhador, com base na pesquisa 
– Saúde do Trabalhador do Judi-
ciário Paulista; incentivar cons-
trução de indicadores a partir 
da realidade social da popu-
lação atendida pelos técnicos 
no TJ-SP, visando sua publi-
cização; fomentar a produção 

científi ca da nossa categoria no 
TJ-SP.

VII – JURÍDICO 

Realizar ações judiciais 
visando à integração dos asso-
ciados no SPPREV, defesa da 
categoria junto aos seus conse-
lhos profi ssionais em proces-
sos éticos e junto ao TJ-SP em 
processos administrativos, cí-
veis e criminais e posicionar-se 
sobre os PLs relacionados ao 
campo da prática profi ssional 
no Judiciário.

VIII – CONVÊNIOS

Estabelecer convênios ou 
outras formas de parcerias com 
universidades e/ou institui-
ções de ensino e outras entida-
des, propiciando melhoria de 
qualidade de vida e formação 
profi ssional do associado; de-
senvolver ações para garantir 
qualidade de atendimento na 
saúde pública e/ou conveniada 
do associado.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA
Presidente Elisabete Borgianni Assistente Social Jundiai
Vice-presidente Lígia Maria Castelo Branco Fonseca Assistente Social Santos
1a Secretária Maria Helena Correa Assistente Social Mirassol
2a Secretária Lilian Magda de Macedo Psicóloga 

Botucatu
1o Tesoureiro Eduardo Campos de Almeida Neves Psicólogo 

Presidente Prudente
2a Tesoureira Margarida Maria Buosi Assistente Social Fernandópolis
Conselho Fiscal Elaine Cristina Major Ferreira da Silva Assistente Social São Caetano do Sul

Claudia Anaf Psicóloga 
Varas Especiais da Infância e Juventude

Fatima Elizete Zanoni Mastelini Assistente Social Panorama
Suplentes Nanci Adelina da Rocha Kurata

Maíla Rezende Vilela Luiz
Assistente Social 
Marília
Assistente Social Igarapava
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