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FEVEREIRO

AOJESP se reúne com o Dep. Federal Ricardo
Silva e com representantes de Oficiais da Justiça
Federal e da Justiça do Trabalho para adotarem
ações conjuntas e estratégias políticas
integradas no intuito de aprovação de projetos
de interesse da categoria que tramitam no
Congresso Nacional.

AOJESP cobra da presidência do TJ a retirada dos artigos 6º e 7º do PL 752/2021,
que tramita na ALESP e reduz o repasse das custas para as diligências dos
Oficiais de Justiça.

2022 foi marcado por
muita persistência e
resiliência para tentar
salvaguardar direitos e
buscar novas
conquistas.

JANEIRO

MARÇO

AOJESP reivindica o registro do ponto dos Oficiais via aplicativo Web Frequência
Unificada em computadores, celulares e estações de trabalho.

AOJESP realiza Assembleia Geral para
construir a pauta reivindicatória dos Oficiais
para 2022 e participa da Campanha Salarial do
Judiciário com proposta de mudanças na forma
de pagamento do auxílio saúde e parcelamento
dos atrasados.

AOJESP protocola propostas ao orçamento de 2023 do TJSP, dentre as quais:
inclusão de verba necessária para recomposição das perdas salariais acumuladas
desde 2002; verba para realização de concurso público para provimento imediato
de cargos de Oficial de Justiça; dotação específica consignada em orçamento
para assistência à saúde suplementar dos servidores, pagamento correto da
progressão de grau, pagamento dos créditos de FAM, pagamento de valores
residuais da data-base 2011 (1,5% março a agosto de 2011) a todos os servidores.

AOJESP participa de reunião na presidência do TJ e reivindica: concurso público
para Oficial de Justiça, mudança do registro da frequência, aplicação do processo
de remoção e participação nas decisões da Central Compartilhada. Protocola,
ainda, requerimentos solicitando assento no Comitê de Governança e Tecnologia
da Informação e antecipação da campanha de vacinação contra a gripe.



MAIO

ABRIL

AOJESP protocola expedientes solicitando a inclusão da entidade na Comissão do
Instituto de Remoção e propostas para contribuir com o Processo de Remoção no
sentido de melhorar a definição das vagas com base em dados estatísticos de cada
comarca.

Presidente do TJ, confirma em reunião com entidades, a intenção de retirada dos
artigos 6º. e 7º. do PL 752/2021.

AOJESP participa da CONCLAT-Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora que tem como objetivo aprovar uma pauta
unificada a ser levada aos candidatos nas eleições de 2022.
Entre as propostas aprovadas destacam-se medidas
emergenciais para garantir empregos, democracia, qualidade de
vida, direitos trabalhistas, previdenciários e sindicais e
estratégias de desenvolvimento para combater as
desigualdades.

AOJESP protocola novos requerimentos na CGJ solicitando esclarecimentos sobre
agrupamentos e confecção de mapas no intuito de reduzir o número de
procedimentos administrativos instaurados contra Oficiais de Justiça por
divergências de interpretação das Normas de Serviço.

AOJESP elabora texto explicativo e resumo sobre a expansão da Central
Compartilhada em todo o Estado.

AOJESP reivindica junto ao Governador Rodrigo Garcia o fim da contribuição
previdenciária dos aposentados e pensionistas e a implantação de Convênio entre o
IAMSPE e a Santa Casa de Ourinhos.

JUNHO

AOJESP participa de
caravanas de mobilização

pelo Estado para
discussão da campanha

salarial de 2022.
 

AOJESP se reúne com juízes
assessores da CGJ para discutirem
ações em relação a Central
Compartilhada, revisão do registro do
ponto dos Oficiais e mudanças nas
Normas de Serviço da CGJ.

Caravana da AOJESP segue pelo
interior discutindo a campanha salarial
de 2022.



JULHO

AGOSTO

AOJESP participa de novas articulações em Brasília contra o PL 6204/2019.

AOJESP participa de reunião plenária da Federação das Associações e
Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo para
discussão de projetos em andamento e revogação do confisco da contribuição
previdenciária dos aposentados (PDL 22/2020).

AOJESP realiza Assembleia Geral Ordinária para aprovação de contas, relatório de
gestão e autorização para ingresso de demandas coletivas: retorno de faltas
abonadas; direito de remoção; isenção de IRPF sobre terço de férias; inclusão do
abono de permanência, do auxílio saúde e do auxílio alimentação na base de cálculo
de conversão da licença premio em pecúnia; pagamento de quinquênio e sexta-parte
sobre o adicional de qualificação; indenização de gastos com teletrabalho;
regularização do pagamento da progressão; etc.

AOJESP se reúne em Brasília com representantes de entidades de Oficiais de Justiça
de todo Brasil contra a mercantilização da justiça por conta do PL 6204/2019 que
trata da desjudicialização da execução civil e do PL 1706/2021 que permite a
comunicação extrajudicial dos atos processuais. Com a mobilização nacional, o PL
6204/2019 é retirado da pauta.

JUNHO

AOJESP participa do VI Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça-ENOJUS realizado
na cidade do Rio de Janeiro-RJ onde foram discutidas as principais demandas da
categoria e São Paulo foi escolhida para ser a anfitriã do VII ENOJUS a ser realizado
em setembro de 2023.

AOJESP participa de audiência pública em favor do PDL 22 (revogação do confisco
dos aposentados) e do ato de leitura da Carta Pela Democracia na Faculdade de
Direito do Largo São Francisco.

AOJESP protocola requerimento
sobre registro de frequência dos
Oficiais acometidos por deficiência ou
doenças graves.



OUTUBRO

SETEMBRO

AOJESP requer pagamento correto de jornada
de trabalho, auxílio alimentação e auxílio
transporte aos servidores que atuam nos
plantões do Juizado do Torcedor.

AOJESP se reúne com a OAB-SP para discutir o
PL 752/2021 (custas) em tramitação na ALESP.

AOJESP denuncia a situação do plantão
judiciário criminal na Capital e pede
providências urgentes ao Conselho Superior da
Magistratura para que o número de oficiais
plantonistas seja ampliado no intuito de
atender a crescente demanda de medidas
protetivas em prazo compatível para preservar
a integridade das vítimas. A denúncia foi
levada, simultaneamente, à COMESP-
Coordenadoria da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar do Poder
Judiciário de SP, à Promotoria de Justiça e
Enfrentamento à Violência Doméstica, à
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ao
Juiz Corregedor da Vara de Violência Doméstica
do Fórum Central da Barra Funda e à OAB-SP.

AOJESP participa de mobilização contra a PEC 32 – Reforma Administrativa.

Diretoria da AOJESP se
reúne com o Corregedor
Geral de Justiça, Des.
Fernando Antonio Torres
Garcia e juízes auxiliares da
CGJ para discutir e
protocolar propostas que
melhorem a rotina dos
Oficiais de Justiça: correção
de textos normativos para
atualização do
encerramento do expediente
e dos plantões; limitação do
acesso do e-mail
institucional ao horário do
expediente; melhorias no
sistema SAJ; Central
Compartilhada e
redistribuição de mandados,
dentre outros assuntos.

AOJESP orienta sobre restituição de IPVA de 2021 e
2022 de pessoas com deficiência.

PLC 43/2022 é aprovado pelos deputados na
ALESP, após muita mobilização de servidores
aposentados, pensionistas e entidades de classe e o
confisco dos aposentados cessará a partir de
01.01.2023. A diretoria da AOJESP se reúne com o
Dep. Carlos Giannazi parabenizando-o por sua luta
pela aprovação do PDL 22 e sua generosidade e
humildade em compartilhar a autoria do projeto com
todos os deputados da ALESP, através do PLC
43/2022, para assegurar sua aprovação.

AOJESP segue vigilante na ALESP e faz visitas aos
gabinetes de diversos deputados na busca de apoio
para a retirada dos artigos 6º. e 7º. do PL 752/2021
(custas) e aprovação do PDL 22 (confisco dos
aposentados). Participa, também, de ato em defesa
do Hospital do Servidor Público.



Após reiteradas visitas da AOJESP e dos Oficiais de Justiça junto aos deputados na
ALESP com o intuito de pressionar os deputados sobre os prejuízos dos arts. 6º e 7º
do PL 752/2021 (custas), o TJSP, finalmente, encaminha emenda aditiva retirando os
respectivos artigos do projeto. Essa vitória contou com a participação decisiva de
toda a categoria que se mobilizou e atendeu as convocações da AOJESP lotando os
plenários sempre que necessário.

AOJESP participa do Encontro Estadual dos Servidores do Judiciário e apresenta,
além da recomposição das perdas salariais,  propostas inovadoras para os demais
itens da pauta da campanha salarial de 2023, como: auxílio saúde por faixa etária,
com valor diferenciado para aposentados; auxílio alimentação extensivo aos períodos
de afastamento considerados por lei como efetivo exercício; auxílio creche
comparado ao TJM-SP com transformação do auxilio creche em auxilio educação para
crianças de 0 a 12 anos, sem limite de idade para crianças especiais; auxílio
transporte equiparado ao TJM-SP; ressarcimento do retroativo de 1,5 (resíduo de 2011)
a todos os servidores, independentemente de ação judicial; computo dos adicionais
temporais suspensos durante a pandemia como vem ocorrendo nos demais Tribunais
do país.

AOJESP segue monitorando votação de recurso do Vice-Presidente do TJSP no Órgão
Especial sobre computo dos adicionais temporais para servidores e magistrados
durante a pandemia. Votação foi suspensa com pedido de vista de um dos
desembargadores.

NOVEMBRO

AOJESP realiza reunião virtual com a
COMESP-Coordenadoria da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar
do Poder Judiciário de SP alertando sobre
as possíveis consequências da falta de
Oficiais de Justiça no Plantão Judiciário
Criminal da Capital, aos sábados, domingos
e feriados, no cumprimento das medidas
protetivas da Lei Maria da Penha.

CNJ nega provimento ao recurso da OAB-SP que questionava o valor de 3 UFESPs nas
diligências pagas. A AOJESP atuou como terceira interessada no processo e fez toda a
fundamentação que embasou a decisão.

AOJESP elaborou emenda ao PL 776/2021, que prevê a contagem em dobro do tempo
de serviço durante a pandemia a determinadas categorias de servidores. A emenda foi
apresentada pelo Dep. Rafael Silva e teve parecer favorável do Relator, Dep. Carlos
Cezar, na Comissão de Constituição, Justiça e redação da ALESP. Projeto aguarda a
votação do Parecer na CCJ.

AFOJEBRA: Mario Medeiros Neto,
secretário geral das AOJESP, é eleito
presidente da AFOJEBRA-Associação
Federal dos Oficiais de Justiça Estaduais
do Brasil. O atual presidente da AOJESP,
Cássio Ramalho do Prado, foi eleito para
vice-presidente financeiro da entidade
nacional.



DEZEMBRO

AOJESP realiza pesquisa sobre auxílio saúde destinada a servidores ativos e
aposentados do TJ-SP em parceria com demais entidades.

AOJESP repudia remanejamentos compulsórios de Oficiais de Justiça na Central
Compartilhada e se coloca à disposição de seus associados para pleitear mudanças da
relotação e outras medidas judiciais, se necessárias.

Com 72 anos de atuação em defesa de um serviço público de qualidade, em especial
na defesa dos Oficiais de Justiça, a AOJESP é reconhecida como uma das mais
relevantes entidades de classe do país.
Em razão da posse da diretoria Novos Rumos, a AOJESP passou a empregar uma
gestão mais participativa, transparente, estratégica, inovadora e dinâmica, tendo
como diferencial uma constante e ampla discussão em torno das demandas com todos
os setores envolvidos: desde a cúpula do TJ, deputados, OAB-SP, Apamagis,
associados e não associados de todos os cargos ouvidos através de visitas em
caravanas ao interior, reuniões com outras entidades de classe, participação em
eventos com entidades nacionais etc. 
Foi dessa forma que a categoria dos Oficiais de Justiça conseguiu reverter alguns
pleitos antigos em conquistas históricas, tais como o nível universitário, diligência de
3UFESPS, regularização dos atrasados da progressão etc. No entanto, é importante
dizer que a AOJESP possui em seu quadro associativo membros de todas as categorias
de servidores do Judiciário. Por isso, precisamos fortalecer essa participação. 
O envolvimento de todas as categorias fortalecerá a participação da AOJESP na
defesa dos pleitos junto aos órgãos estatais.
A todos os associados que ajudaram a construir essa história de sucesso e conquistas,
parabéns e obrigado! Se você ainda não está conosco, junte-se a nós e faça parte
dessa história.
Seja um associado da AOJESP, fortaleça essa luta e contribua com suas propostas!

#FAÇAPARTEDESSAHISTORIA

Associe-se à AOJESP pelo telefone 11 3585-7800
ou pelo e-mail aojesp@aojesp.org.br


