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Tramitam em Brasília
projetos que visam o fim da
estabilidade do servidor
Os servidores do Judiciário preparam mobilizações contra os projetos
que visam o fim da estabilidade dos
servidores públicos e a reforma da
Previdência pretendida pelo governo
Temer. Entre elas, está programada
para o dia 27 de outubro uma grande
mobilização como forma de luta pelos

direitos no serviço público.
Até lá, durante todo o mês de outubro, serão realizados atos para conscientizar os funcionários públicos e a
população.
O tesoureiro da Apatej, Marcos Leite Penteado, o Marquinhos, destaca a
grande importância de os servidores se

Precariedade e projetos
parados de novos
Fóruns são destaques
na imprensa

mobilizarem contra os ataques a seus
direitos trabalhistas: “Ou a gente toma
consciência de que trabalhador é trabalhador, seja da iniciativa privada ou do
serviço público, e todos lutamos contra
este governo ilegítimo que aí está ou o
destino é, junto com a iniciativa privada, amargarmos as medidas impostas”.
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A precariedade de muitos
prédios atuais e os projetos de
novos Fóruns parados por todo
o estado têm ganhado destaque
em diversas matérias na imprensa. Em agosto, o “Fantástico”,
da TV Globo mostrou a situação
complicada que funcionários
e frequentadores do Fórum de
Carapicuíba enfrentam no prédio atual, enquanto o projeto do
novo Fórum é um dos que estão
parados no estado.
Recentemente, o “Bom Dia
São Paulo” também destacou a
falta de segurança nos Fóruns,
com muros baixos, grades sem
proteção, ausência de câmeras e
número reduzido de vigilantes.
Além da luta pelo novo
Fórum de Carapicuíba, entre
outras lutas da Apatej que ganharam destaque na imprensa
estão a mobilização pela retomada das obras do Fórum de
Osasco e pela inauguração do
Fórum de Peruíbe, que já está
pronto há mais de um ano, entre outras ações.
Foto: Reprodução

O presidente da Apatej, Mario
José Mariano, o Marinho, durante
entrevista ao “Fantástico”
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Servidor pode
contar com a
Apatej em busca
de suas verbas
indenizatórias e
outras ações

Recursos

TJSP pede
o dobro do
orçamento em
2018; proposta
vem sendo
discutida no
estado
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Saúde
Novas adesões:
carência zero*
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

O Jurídico como forma de combater a
apatia político/sindical que aflige o TJSP
Em passado bem recente
colecionamos conquistas significativas em prol dos servidores do judiciário, através
de ações políticas, porém
com o advento da aprovação
da PEC dos gastos públicos,
a qual congela por 20 anos
os investimentos no setor
público, passamos a ter uma
situação desfavorável em
que toda e qualquer reivindi-

cação gera a mesma resposta
“não tem verba”.
Face esse marasmo no
trato politico com o Tribunal,
tivemos que nos reinventar e
fortalecer ainda mais nosso
Departamento Jurídico, que
hoje se mostra vital para garantia de nossos direitos.
Esse investimento nos
trouxe retorno quase que imediato, pois, são diversas as

ações que efetivaram direitos
que vinham sendo preteridos
pelo TJ, como você pode conferir abaixo.
Pois bem, se de forma diplomatica as coisas andam meio
paradas, por intransigência do
Tribunal, através do nosso Jurídico conduziremos nossos
associados à efetivação de seus
direitos e para isso basta que
você associado entre em conta-

Marcos Leite Penteado (Marquinhos)
tesoureiro da Apatej

to e usufrua de tal benefício.
Para finalizar, manteremos um Departamento Jurídico forte como meio de garantir direitos a você Associado
e continuaremos a empregar
esforços a fim de quebrar a
intransigência do Tribunal e
atingir nossos objetivos que é
uma condição funcional mais
justa para todos nós.
Forte abraço!

Defenda seus direitos com a Apatej
Com competência e empenho, Departamento Jurídico da Apatej presta atendimento aos associados em diversas causas

Algumas das causas atendidas pelo
Departamento Jurídico da Apatej
• Defesa administrativa e judicial, em casos como
sindicância ou processo administrativo

Mário José Mariano (Marinho)
Presidente
Roberto da Silva
Vice-Presidente
Iracema de Oliveira Dias
2ª Vice-Presidente
André Soares
Secretário
Alexandre Spínola
1º Secretário
Marcos Leite Penteado
Tesoureiro
Rita de Cássia
1ª Tesoureira
Demais Integrantes
Sérgio da Costa
Sandra Regina Castilho
Carlos Roberto Lopes
Maria Ângela dos Santos
Ednaldo Aparecido Batista
Cristiane Lima de Oliveira
Jairo Alvarenga
Marcos José dos Santos
Vilma Lúcia Seixas
Marcos Felipe Garcia
Sandra Regina Nunes
Rosângela de Souza Martins
Demivaldo Aparecido Caldana
Dalva Francisco
Márcia Regina da Silva Rosa
Catarina Szabo
Paula Helena Passos Santiago
Luiz César Mattos
Gilmara Silva dos Santos
Carlos Benedito Franco
Ednir Raimundo
Edneide Cristina Simões
José Lucílio da Silva Filho
Samuel Monteiro
Eliane de Lima Croffi
Dorival Mariano Estriga
Conselho Fiscal
Vanderlei de Paula Machuco - Presidente
Carlos Eduardo - Vice-Presidente
José Carlos – Membro
Conselho de Ética
Silvana Medalla
Sérgio Gonçalves
Ouvidoria
Paulo Pereira da Luz

• Busca por pagamentos de direitos como Adicional de
Qualificação, recálculo de gratificações, Quinquênio,
Sexta Parte, URV e Auxílio Alimentação
Gonçala Maria Clemente (OAB/SP 131216)
advogada pós-graduada em Direito Administrativo e Constitucional

• Ação contra negativas de licença médica, buscando a
reposição dos vencimentos do servidor
• Cumprimento, por parte dos bancos, de que se respeite
o limite máximo de 30% da renda do servidor com
pagamento de empréstimos

Apatej Osasco e Região (sede)
Rua Açucena, 128,
Jd. das Flores, Osasco, SP
Tel.: (11) 3652-5400
Apatej Barueri
Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 115,
2º andar, Pq. dos Camargos, Barueri, SP
Tel.: (11) 4552-5030
Apatej Litoral e V. do Ribeira
Av. São João, 480, sala 5, térreo, Centro,
Peruíbe, SP Tel.: (13) 3455-3899
Email: imprensa@apatej.org.br

Hélio Marcos Pereira Júnior (OAB/SP 240132)
advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduando
em Direito Previdenciário e mestrando em Relações Sociais pela PUC/SP

Outros membros do Departamento Jurídico da Apatej
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.
Tiragem: 7 mil exemplares
Diretor Responsável: Mário José Mariano

Andreia Cristina R. Cruz
Advogada pós-graduanda em
Direito Civil e Direito Criminal

Luiz Gustavo Guazzelli
Braga de Siqueira
Advogado com ênfase em
Direito Processual Penal

Andrea Carla A. Candeias
Advogada especializada em
Direito do Trabalho e Direito
Previdenciário

Juliana Ap. Oliveira Bezerra
Estagiária - estudante de
Direito

Edição e Diagramação:
Nova Onda Comunicação - 3654-4172
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Alerta

Servidores preparam mobilização
contra fim da estabilidade e
reforma da Previdência
Os servidores do Judiciário preparam mobilizações
contra os projetos que visam
o fim da estabilidade dos servidores públicos e a reforma
da Previdência pretendida
pelo governo Temer. Entre
elas, está programada para o
dia 27 de outubro uma grande paralisação como forma
de luta pelos direitos do serviço público.
Até lá, durante todo o
mês de outubro, serão realizados atos para conscientizar
os funcionários públicos e a
população. A mobilização foi
tema de reunião dos servidores do Judiciário na sede de
Fespesp, em São Paulo, no
dia 25 de setembro. A Apatej
esteve representada por seu
presidente, Mario José Mariano, o Marinho.
Tramita no Congresso
um projeto de lei do Senado
(PLS) que quer acabar com
a estabilidade dos servidores
nos três poderes da República (Executivo, Legislativo e

A mobilização foi tema de
reunião dos servidores do
Judiciário na sede de Fespesp,
no dia 25 de setembro

vidor muitas vezes passa
anos sem reajuste, sem valorização, e trabalha com
estrutura precária. Não
bastasse isso, ainda tem de
conviver com frequentes
ataques a seus direitos.

Luta ou choro

Judiciário) e dos três entes
federados (União, estados
e municípios).
Na Câmara dos Deputados há projeto antigo, da
era FHC, com o mesmo
objetivo. Trata-se do Projeto de Lei Complementar
(PLP) 248/98, já aprovado
pela Câmara e Senado e
agora pronto para apreciação em turno de retorno
do Senado à Câmara. A
proposta aguarda votação
no plenário da Câmara dos
Deputados. Somente serão
votadas as emendas aprovadas no Senado Federal.
Os defensores da medida querem que o servidor

fique sujeito a uma espécie
de “banca examinadora”
antes da demissão. Mas
na prática os critérios para
isso são nebulosos e o servidor ficaria sujeito à perseguição pelos mais variados motivos por parte dos
superiores.
O diretor tesoureiro da
Apatej, Marcos Leite Penteado, o Marquinhos, destaca
a importância de os servidores permaneceram alertas
contra essas propostas, que
são mais uma forma de tirar
direitos e colocar o funcionalismo como “vilão” perante a população.
Ele ressalta que o ser-

O tesoureiro da Apatej
destaca a grande importância de os servidores se
mobilizarem contra os ataques a seus direitos trabalhistas: “Ou a gente toma
consciência de que trabalhador é trabalhador, seja
da iniciativa privada ou do
serviço público, e todos lutamos contra este governo
ilegítimo que aí está ou o
destino é, junto com a iniciativa privada, amargarmos as medidas impostas”.
“Ou o servidor vem
para a luta ou pode comprar o lenço, porque vai
chorar
amargamente”,
alerta Marquinhos.

Eficiência

O Conselho Nacional de
Justiça divulgou,no início de setembro, o relatório “Justiça em
Números” e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) apresentou Índice de Atendimento à
Demanda (IAD) de 109,8%. O
número é superior à média dos
tribunais estaduais brasileiros
(104,5%). O IAD reflete a capacidade das cortes em dar vazão
ao volume de casos ingressados.
A produtividade de servidores do Judiciário Estadual
paulista também é positiva. Foram 158 processos por pessoa,
sendo que a média dos tribunais
estaduais é de 147.
“Os números mostram que

“

Os números mostram que os servidores
paulistas têm colaborado muito para
melhorar nosso sistema judiciário
e precisam da valorização merecida.

”

Mario José Mariano (Marinho) - presidente da Apatej

os servidores paulistas têm
colaborado muito para melhorar nosso sistema judiciário e precisam da valorização
merecida”, destaca o presidente da Apatej, Mario José
Mariano, o Marinho.
Em 2016 (ano-base do
relatório “Justiça em Números”), o TJSP passou a receber 100% dos casos novos
em formato eletrônico e,

Foto: Divulgação

Índice de Atendimento à Demanda no
TJSP é superior à média brasileira
Acesse o relatório “Justiça em
Números” no link https://goo.gl/X8S9yj.

neste item, lidera o ranking
entre os tribunais de grande
porte.

Relatório

O “Justiça em Números”
reúne dados de 90 tribunais
– 27 do Judiciário Estadual, além dos superiores e
da Justiça especializada. O
trabalho é realizado desde
2004. A 13ª edição aponta
que o Poder Judiciário fi-

nalizou o ano de 2016 com
79,7 milhões de processos
em tramitação. Desse total,
20,2 milhões estão na Justiça Estadual paulista, o que
representa 25% dos processos do Brasil.
São
Paulo
tem
25.943.503 processos tramitados, 2.735 magistrados
(juízes e desembargadores) e
69.263 servidores.

Notas

Videoconferência
internacional
A 6ª Vara Cível de Barueri realizou, dia 29 de agosto, a primeira
videoconferência internacional do
Fórum. Na ocasião, foi ouvida uma
testemunha que está residindo na
Austrália. O processo trata de um
acidente de trânsito e a testemunha foi arrolada pelo réu. “Achei
a providência muito proveitosa,
visto que proporcionou imensa
economia processual, imprimiu
celebridade ao processo e evitou o
incremento das custas processuais
às partes”, afirmou a juíza Maria
Elisabeth de Oliveira Bortoloto,
responsável pelo processo.

Nem aí

Em meio a ações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
que contestam os altos valores
pagos aos magistrados, um juiz
de Mato Grosso surpreendeu ao
ter o valor de seu contracheque
de julho passado revelado: mais
de R$ 500 mil. Em conversa com
o jornal O Globo, ele disse que o
pagamento é justo, está dentro da
lei e que não está “nem aí” para a
polêmica.

Exposição
A exposição “Do Papel à Era
Digital: a memória institucional
do Tribunal de Justiça contada
por seus documentos históricos”
pode ser conferida virtualmente,
pelo site www.tjsp.jus.br/exposicao. A mostra traz ações emblemáticas, como o processo mais
antigo sob a guarda do Arquivo
do TJSP, o inventário da Marquesa de Santos e a apuração da morte de Vladimir Herzog.
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Luta Contra Reformas

Apatej participa na Praia Grande de ato contra reforma
da Previdência e pela conscientização do servidor
O ato reuniu cerca de 50 pessoas, em frente ao Fórum da Praia
Grande. “Fomos à Praia Grande
para, junto com outras entidades,
chamarmos os servidores a engrossar as fileiras contra esses ataques
covardes desse governo corrupto
e ilegítimo, pois a união é a única
forma de sairmos vitoriosos desse
embate”, destaca o tesoureiro da
Apatej.

Fotos: Divulgação/Assojubs

No dia 13 de setembro, a Apatej
esteve representada pelo seu diretor
tesoureiro, Marcos Leite Penteado,
o Marquinhos, e o secretário, Andre Soares, na Comarca da Praia
Grande, em ato contra a reforma da
Previdência e outros projetos que
prejudicam o servidor, como os que
determinam o fim da estabilidade.
A manifestação foi realizada junto
à Assojubs e demais entidades.

Servidores do Judiciário discutem o impacto da reforma da Previdência
No dia 20 de setembro, servidores do Judiciário discutiram o impacto da reforma
da Previdência para os trabalhadores. A Apatej esteve representada pelo presidente,
Mario José Mariano, o Marinho, e o diretor tesoureiro,
Marcos Leite Penteado, o Marquinhos, no evento, realizado na Assojubs, em Santos.
As entidades de classe, centrais, sindicatos e federações,
preparam uma grande mobilização no dia 27 de outubro
em defesa do serviço público, no combate aos projetos do
governo federal e sua base aliada contra os trabalhadores.

Apatej participa de reunião da Comissão
de Assédio Moral do TJSP
Foto: Assojubs

Na 20 de setembro, a Apatej participou de mais uma reunião da Comissão de
Assédio Moral do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, realizada na sala do
Caps (Coordenadoria de Apoio aos Servidores), na Capital. A associação esteve
representada por seu diretor tesoureiro,
Marcos Leite Penteado, o Marquinhos.
Também participaram do encontro representantes da Assojubs, Aojesp, Assojuris, AASPTJ-SP, Exefe e Sindjesp,
bem como o desembargador Antônio

Carlos Malheiros.
Entre os temas da reunião, o reconhecimento da Comissão de Assédio
Moral e o “Maio Roxo”, mês de combate ao assédio moral dentro do Tribunal, evento já consolidado, conforme
reiterado na reunião.
Em maio de 2018, serão promovidas palestras de conscientização com
especialistas contra o assédio em Fóruns do estado. Elas terão transmissão pela internet.

2018

TJSP pede quase R$ 22 bilhões do orçamento paulista
O Tribunal de Justiça de São Paulo pediu ao governo estadual para
receber R$ 21,8 bilhões em 2018, o
dobro dos R$ 10,7 bilhões do total
reservado para 2017.
A proposta orçamentária foi enviada à Assembleia Legislativa e, em valores brutos (sem correção monetária),
aumenta em 10% o valor solicitado no
ano passado: R$ 19,8 bilhões, que acabou reduzido para quase a metade.
O orçamento do estado tem sido

tema de audiências públicas nas
Câmaras Municipais e Assembleia
Legislativa.
Durante encontro com servidores do
Judiciário em agosto, o presidente do
TJSP, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, defendeu a participação dos servidores e representantes do Judiciário nestes
eventos para defender a importância do
aumento de recursos a Justiça estadual,
inclusive na luta pela valorização dos
servidores. (Com Conjur)

www.apatej.org.br

Turismo
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Novas parcerias

Associados da Apatej têm 50% de desconto
em cursos de graduação na FMS
Com nossa parceria do
Convênio Educacional, os
associados da Apatej e os
respectivos dependentes têm
direito a um desconto de 50%
nas mensalidades de todos os
cursos de Graduação e 10% de
desconto nas mensalidades de
todos os cursos de Pós-Graduação na Faculdade Mario
Schenberg – FMS, na Granja
Viana, em Cotia.
São mais de 20 opções
para aprimorar sua carreira.
Entre as alternativas de graduação estão Administração,
Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil,
Fisioterapia,
Gastronomia,
Biomedicina, Marketing e Pedagogia. Há ainda opções de
pós em Direito Processual Civil e Gestão Empresarial, entre outras.

Mr. Tito
Barbearia

Associados da Apatej
têm 10% de desconto no
estabelecimento, uma barbearia com estilo descontraído.
Endereço: Praça Alfredo Weiszflog, 32 (altura
rua Tito, 300) - em frente
ao Teatro Cacilda Becker.
Telefone: 2935-2110 /
WhatsApp: 96727-2123 /
facebook.com/MRTITOBARBEARIA

A Faculdade Mario Schenberg – FMS fica na Granja Viana, em Cotia

Até 20% de desconto em
aparelhos auditivos
No Centro Audiológico AUDILEO, na Vila Yara, em Osasco, associados da Apatej têm até 20% de
descontos nos aparelhos auditivos
convencionais. É oferecido ainda
parcelamento em até 12 vezes sem
juros no cartão.
Na compra de qualquer modelo
de aparelho auditivo, os associados
receberão gratuitamente o progra-

ma de acompanhamento que oferece
uma série de serviços exclusivos da
AUDIUM, que inclui até três anos
de pilhas e protetor de cera.
O Centro Audiológico AUDILEO fica na av. dos Autonomistas,
896, Torre 01, Sala 1204, Osasco Premier Center – Vila Yara –
Osasco. Telefones: 3681-1016 /
9.8814-4693.
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Colônias e Hotéis

Turismo

O melhor do turismo com descontos especiais para associados da Apatej

Pousada
das
Cachoeiras
Ubatuba

Colônia de
Férias em
Peruíbe
Informações:
www.sindifastfood.
org.br ou pelo telefone (13) 3455-4779

Informações:
(12) 3849-8244 /
3849-5494 /
3849-5331

Hotel
Mantovani
Águas de
Lindóia

Parque
Hotel
Lambari

Informações:
0800-110143
(19) 3924-9510
(19) 3824-1800

Informações:
(35) 3271-2000 /
parquehotellambari.com.br

Colônia de
férias
Clube dos
Sargentos
Praia Grande

Brotas Eco
Resort
São Paulo
Informações:
brotasecoresort.com.br

Informações:
(11) 3602-6895
3602-6890

Hotel
Solar dos
Girassóis
Mariporã

Pousada
da Matriz
Cananéia

Informações:
(11) 4486-8777
4818-8866

Informações:
(13) 3851-3364
pousadamatriz.com.br

Colônia
de férias

Clube dos
Sargentos
Osasco

Caraguatatuba

Informações:
(11) 3602-6890
3602-6894
contato@clubedossargentos.com.br

Informações:
(12) 3887-1519

Telefone: (11) 3681-1046
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Saúde

Parceria entre Apatej e Unimed Fesp oferece
valores diferenciados para associados

