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Em Brasília, Apatej luta contra
as Reformas que tiram
direitos dos trabalhadores

CNJ mantém
demissão de
juiz do TJ-MT
que compareceu
bêbado ao
Fórum

No dia 24/5, marcado pelo ato
Ocupa Brasília, a Apatej esteve na
capital federal representando os servidores do judiciário na busca pela
derrubada das Reformas Trabalhista
e da Previdência. Mesmo com muita
repressão policial, os manifestantes
pág. 5
realizaram um ato vitorioso.

O magistrado Ariel Rocha Soares, demitido em 2014 por comparecer ao Fórum de Tabaporã sob efeito
de álcool ou drogas e se ausentar do
local de trabalho sem justificativa,
teve negado, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, o pedido
para anular a demissão aplicada pelo
TJ de Mato Grosso.
O juiz, que ainda não era vitalício
na função, também foi acusado de
morosidade na prestação jurisdicional e de promover manobras bruscas
com o carro em terreno nos fundos
do Fórum. Em defesa, afirmou estar
passando por momento de depressão
e justificou a morosidade devido ao
acúmulo das funções de juiz substituto em duas comarcas, apesar de
estar em estágio probatório.
A conselheira Daldice Santana,
relatora do processo, avaliou que
não havia justificativa para anular a
decisão, pois os fatos não eram novos e já haviam sido analisados pelo
TJ-MT.

Servidores aderem a Greve Geral

Foto: Reprodução

Após trabalho de mobilização da Apatej, servidores aderem Greve Geral, que marcou o dia 28/4 em todo Brasil, e
pág. 4
paralisação de Fóruns de várias cidades da região chegou a quase 70%.
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Diretoria (2015/2019)

Governo Temer ataca direitos e
aposentadoria dos trabalhadores
A Apatej esteve representada na Marcha realizada em Brasília, dia
24/5, contra as reformas
trabalhista e da Previdência, que visam a retirada
de direitos conquistados
historicamente pelos trabalhadores brasileiros.
Cada vez mais mergulhado em escândalos e
com alta impopularidade,
não vemos como o governo de Michel Temer pode
ditar os rumos do país,
especialmente em temas

tão fundamentais às nossas
vidas, que são nossos direitos trabalhistas e previdenciários.
A repressão violenta à mobilização, inclusive com participação do Exército, contra
trabalhadores exercendo seu
direito à manifestação, como
previsto na nossa Constituição, confirma que o governo
Temer é antidemocrático.
Além de não debater com
a sociedade as propostas de
reforma, o governo nos agride, usa da força contra os que

exercem sua liberdade de
manifestação, uma de suas
únicas ferramentas na batalha para tentar evitar a retirada de seus direitos, conquistados à base de muita luta.
Não podemos e não vamos recuar.
Após o êxito que tivemos na greve geral de 28 de
abril, com os servidores do
Judiciário dando um exemplo de mobilização, as centrais sindicais planejam uma
nova greve geral, em junho,
para aumentar a pressão con-

Alexandre Spínola,
Primeiro Secretário da Apatej

tra as ameaças aos nossos
direitos. A Apatej apoia a
realização de mais uma
greve geral e ressalta a
importância e a urgência
de uma nova mobilização
da classe trabalhadora em
defesa dos nossos direitos
e do nosso país!
Por isso, estamos atentos aos chamamentos das
centrais sindicais, movimentos sociais e populares para unirmos nossas
forças aos trabalhadores
brasileiros!

Prefeito e vereadores se unem à Apatej por
retomada de obras do novo Fórum de Osasco
Em reunião com Apatej,
no dia 26/5, o prefeito de
Osasco, Rogério Lins, e o
vereador Josias da Juco, reafirmaram apoio na luta pela
retomada das obras do novo
Fórum de Osasco, que, após
idas e vindas, estão paradas,
desde 2015, devido falta de
recursos, segundo o governo
do estado.
“Hoje é um dia muito importante para Osasco. Essa
visita da Apatej, que representa os servidores do Fórum, é muito significativa. A
Prefeitura, desde os primei-

ros dias do nosso governo,
se faz presente na questão da
retomada das obras do Fórum”, declarou Rogério Lins
após o encontro. Josias da
Juco destacou a urgência da
conclusão das obras e declarou que, entre outras ações,
os vereadores vão assinar
um abaixo-assinado para ser
encaminhado ao governador
Geraldo Alckmin pedindo a
retomada do projeto.
“Estamos unindo forças
para retomar as obras do Fórum, que vai trazer muitos
benefícios para a cidade e to-

mara que saia rápido. Agradecemos ao vereador Josias e
ao prefeito Rogério Lins, por
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ter nos atendido”, afirmou o
vice-presidente da Apatej,
Roberto da Silva.
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“Novela” e desperdício de dinheiro público
Após idas e vindas, a obra do
novo Fórum de Osasco, no Jardim
das Flores, está paralisada desde
2015. Cerca de 58% da obra já foi
concluída e hoje a população convive com o desperdício de dinheiro
público.
“O Fórum virou uma novela.
Há mais de uma década há trâmites
e entraves. A obra começa e para.
O governador suspendeu não só a
obra do Fórum como várias obras
de vários Fóruns no estado, o que
prejudicou muito a população”,
afirma o presidente da Apatej, Mario José Mariano, o Marinho.

A obra é de responsabilidade do
governo do estado. O município tem
como contrapartida a doação do terreno e arcar com 20% dos custos da
obra, verba que está garantida, afirmou Rogério Lins. Cerca de R$ 9
milhões dos cofres do município já
foram destinados ao projeto. Além
disso, até a entrega do novo Fórum,
a administração municipal gasta com
os alugueis dos órgãos do Judiciário.
Também participaram do encontro
o vice-presidente da Apatej, Roberto
da Silva, o tesoureiro Marcos Leite
Penteado e o colaborador da associação Vladmir Amaro.

www.apatej.org.br
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.

Em 30/5, o presidente da Apatej
participou de sessão na Câmara de
Osasco, quando os vereadores assinaram
um ofício que será encaminhado ao
governador Geraldo Alckmin cobrando
a retomada das obras do novo Fórum.

Tiragem: 7 mil exemplares
Diretor Responsável: Mário José Mariano
Edição e Diagramação:
Nova Onda Comunicação - 3654-4172

Em virtude do recesso de fim de ano e férias dos servidores, a edição de dez/jan não foi publicada, mas
todo conteúdo de notícias desse período foi mantido.
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Comissões

Comissões paritárias avançam no Tribunal de Justiça
A Apatej e demais entidades representativas do poder Judiciário do estado de São Paulo estão participando
de diversas reuniões das comissões paritárias para discutirem demandas dos servidores. Saiba mais a seguir!
Comissões de Horas Credoras e Adicional de Qualificação

Nível universitário para escreventes

Em 27/4, em reunião com os juízes assessores do presidente do TJ, Dr. Roberto Chiminazzo, Dr. Fernando Pavlovsky e a secretária do TJ, Diva, a Apatej e demais entidades das Comissões solicitaram o pagamento de horas credoras em pecúnia. São R$ 531
milhões a serem indenizados de um montante de mais de um milhão de dias. Na conversão em horas, são
mais de 12 milhões de
horas credoras a serem indenizadas. Sendo assim, as entidades
fizeram requerimento
encaminhado ao órgão
especial para reconhecimento desse direito,
bem como os respectivos pagamentos pela
corte do TJ.
Na Comissão do Adicional de Qualificação, as entidades pediram estudo técnico do
TJ a respeito do impacto financeiro sobre a retroatividade dos pagamentos, uma vez que
estão sendo judicializados atualmente. Ao todo, 21.253 servidores contam com direito
ao pagamento retroativo a 12/2013. O impacto é estimando em R$ 155 milhões.

Em 16/5, em reunião no TJ, a Apatej e demais entidades da Comissão abordaram a valorização do cargo
do escrevente com a implantação do nível universitário. Foi solicitado que o TJ encaminhe Projeto de Lei
para a Assembleia Legislativa de São Paulo. É necessário que o presidente do TJ, o desembargador Paulo Dimas, remeta o projeto para apreciação do Órgão
Especial.

Comitê de transformação dos cargos dos agentes em escreventes
Em 11/5, em reunião com os juízes assessores do presidente do Tribunal de Justiça,
além da secretária do RH, Lilian Salvador, a Apatej, ao lado das demais entidades, solicitaram a transformação dos cargos dos agentes em escreventes, uma vez que apenas
1.788 servidores ocupam os respectivos cargos. De acordo com o presidente da Apatej,
Mário José Mariano, os impactos financeiros ao TJ serão mínimos, visto que o mesmo
já paga a gratificação cartorária a esses
servidores. Sendo assim, as entidades
solicitaram estudo do impacto financeiro dessa transformação.

Comitê de Remoção
Na mesma data, 11/5, em reunião
com o Comitê de Remoção, as entidades solicitaram a imediata inscrição da
remoção 2017. De acordo com a corte, o prazo para que o processo seja aberto é até o
final de maio.

Instituto de Acesso e reenquadramento
da gratificação dos cargos de assistentes
sociais e psicólogos
Na mesma reunião, em 16/5, a proposta discutida
é que seja criado um Comitê Paritário, nos moldes da
Comissão de Remoção, para regulamentar normas de
acesso dos servidores aos cargos. Sobre o reenquadramento da gratificação dos cargos de assistentes
sociais e psicólogos, que a categoria pede equiparação à gratificação dos servidores da saúde do Tribunal, Dr. Chiminazzo afirmou que o TJ estudará se é
viável a equiparação da gratificação em relação aos
enfermeiros.
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Luta Contra Reformas

Apatej mobiliza servidores e adesão à Greve Geral
chega a quase 70% em várias cidades
Em 28/4, dia marcado pela Greve Geral em todo Brasil, a Apatej
percorreu os Fóruns e cartórios de
Osasco e região para mobilizar os
servidores na adesão às paralisações.
De acordo com o presidente da
Apatej, Mário José Mariano, Marinho, a atividade contou com a aceitação da maioria dos trabalhadores.
“Em Osasco, o Fórum paralisou 60%
de seus serviços. Em toda a região,
a paralisação chegou, em média, a
70%. Além disso, alguns cartórios
também pararam completamente os
serviços realizados, apenas os chefes trabalharam no dia”.
Durante a tarde, a Apatej esteve

presente na Avenida Paulista, ponto
de encontro de sindicatos, entidades,
centrais sindicais, movimentos populares e sociais, trabalhadores e a
sociedade de maneira geral do maior
ato que aconteceu em São Paulo e
região.
Para o tesoureiro da Apatej, MarMarço
cos Leite Penteado, o Marquinhos, a
adesão foi muito positiva. “A paralisação foi um sucesso! Trabalhamos
muito para conscientizar os servidores sobre a importância da luta em
defesa dos nossos direitos e este foi
o resultado. Estaremos preparados
para uma nova greve geral”, completou.

Em programa TV Secor,
Apatej aborda prejuízos
das Reformas da
Previdência e Trabalhista
para servidores
Em 24/4, o presidente da Apatej, Mário José Mariano, o Marinho, participou do programa TV Secor, transmitido pela emissora TV Osasco.
Na pauta, o cenário político atual do país foi discutido, como as tentativas do governo em aprovar as reformas da Previdência e Trabalhista; além
da terceirização, já aprovada; os prejuízos dessas medidas ao trabalhador;
e a integração da Apatej ao Comitê Permanente de Osasco e Região Contra as Reformas.
Marinho apresentou também os principais desafios que a entidade enfrenta pela valorização da categoria e destacou a participação e o avanço
da Apatej nas lutas em favor do trabalhador judiciário.

Apatej integra Comitê
contra as Reformas da
Região Oeste
Em meio ao turbilhão de ataques
aos trabalhadores por parte do governo Temer, a Apatej ao lado de demais
entidades, sindicatos, centrais sindicais, federações, frentes e movimentos
sociais e populares, formou o Comitê
Permanente Contra as Reformas da
Previdência e Trabalhista da Região
Oeste.

O objetivo do Comitê é planejar
ações na região de conscientização e
mobilização dos trabalhadores contra
as Reformas. Para isso, criou a campanha ACORDA POVO, que conta com
o site Me Aposentar e um jornal informativo sobre os malefícios aos direitos trabalhistas trazidos pelas medidas
propostas pelo governo Federal.

Em 12/4, a Apatej, representada pelo seu tesoureiro, Marcos Leite Penteado, o
Marquinhos, esteve em reunião com o Comitê para discutir a Greve Geral de 28/4.
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Luta Contra Reformas

Na luta contra reformas,
Apatej participa de marcha em Brasília

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Fotos Públicas (24/05/2017)

No dia 24/5, a Apatej e várias
entidades do judiciário, como
a Assojuris, Assetj, Assojubs,
Affocus, entre outras, somaram
forças para garantir nossos direitos
conquistados historicamente na
manifestação Ocupa Brasília,
que reuniu, na capital federal,
milhares de manifestantes
contra as Reformas Trabalhista e
da Previdência.

Em um evento que reuniu 200 mil pessoas, de
acordo com a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), a Polícia Militar do Distrito Federal reprimiu de maneira violenta a marcha quando os manifestantes se aproximaram do Congresso, por cerca
das 14h. “Além da PM, Temer convocou as Forças
Armadas contra os manifestantes. O que começou
com um ato pacífico se transformou em uma zona
de guerra devido ação policial. Spray de pimenta,
bombas de efeito moral e balas de borracha foram
as armas usadas contra nós, que apenas estávamos
lutando pela democracia e pelos direitos trabalhistas”, afirmou Marinho. “O ataque vinha também de
helicópteros, que despejavam gás de pimentas e as
bombas em nós”.

Para a Apatej, as cenas de violência, que deixaram milhares de feridos, tiveram como objetivo encobrir
uma grande mobilização popular.
“O evento surpreendeu o governo
por sua grandiosidade e legitimidade!

Não era necessária a força do exército contra cidadãos do bem que apenas
estavam exercendo seu direito. Manifestantes dos quatro cantos do país
protestaram contra as reformas e pela
manutenção da democracia”, afirmou

o presidente da Apatej, Mário José
Mariano, o Marinho.
Durante o protesto, o clima foi de
tensão dentro do Congresso e da Câmara dos Deputados, onde parlamentares de oposição ocuparam a mesa

da presidência da Casa gritando por
Diretas Já e Fora Temer.
A Apatej esteve representada pelo
presidente Marinho e pelo tesoureiro,
Marcos Leite Penteado, o Marquinhos.
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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

O corpo jurídico da Apatej vem informando a todos os associados sobre os
serviços prestados em diversas ações. São elas:
• Ações declaratórias de incapacidade laboral
• Reparatória nos casos comprovados que foi injusta a negativa de licença remunerada para tratamento de saúde
• Declaratória de desvio de função
• Reajuste de URV em 11,98%.
• Não desconto do auxílio-alimentação
• Recálculo da 6ª parte e quinquênio
• Não tributação de férias e 13º salário
• 4,77% greve de 2010
• Adicional de Qualificação
• Obrigação de fazer

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.

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

Informações:
(11) 3602-6895
3602-6890

Telefone: (11) 3681-1046

Good Card

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

www.apatej.org.br

Turismo
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Saúde

Parceria entre Apatej e Intermédica oferece
valores diferenciados para associados

