
 

 

 

 

Boletim Eletrônico Nº. 309 – 28 de Julho de 2017 

Presidente recebe entidades: Revalorização dos assistentes 
sociais e psicólogos pode vir até outubro 

 

A AASPTJ-SP, representada pela presidente, Maricler Real, participou nesta 
quarta-feira (19/07) de reunião das entidades representativa dos servidores 
com a Presidência do TJ-SP. 

A audiência tinha por objetivo dar continuidade às negociações da pauta de 
reivindicações dos trabalhadores do Judiciário. A conversa foi longa, mas de 
concreto, não há novidades. O presidente, desembargador Paulo Dimas 
Mascaretti, informou que não há como cumprir a complementação da reposição 
do índice inflacionário de 2016 de 3,5%, pois a situação está difícil. “Vamos 
torcer para que a arrecadação do estado aumente. Vamos continuar 
dialogando, mas vocês já sabem que a situação no momento não é propícia 
para promessas”, alegou. 



Maricler cobrou posicionamento da Presidência sobre a 
equiparação da gratificação judiciária dos assistentes 
sociais e psicólogos a do pessoal da saúde do TJ-SP, 
antiga reivindicação da AASPTJ-SP, à qual o 
desembargador tem afirmado que pretende atender 
ainda em sua gestão que termina em dezembro. Dimas 
respondeu que continua realizando os estudos 
orçamentários para revalorização da gratificação dos 
profissionais do setor técnico e que pretende resolver 
esta questão até outubro. “Não se justifica que os 
assistentes sociais e psicólogos recebam menos do 
que o enfermeiro”, pontuou. 

Auxílios 

De acordo com o presidente, o TJ estuda uma revalorização dos auxílios para 
setembro ou outubro. Os representantes das entidades enfatizaram que, neste 
momento, a prioridade para os servidores seria a recomposição do auxílio-
saúde que está muito defasado e que atinge tanto os funcionários da ativa 
quanto os aposentados. A reivindicação da categoria é a de que o valor do 
auxílio passe a ser de R$ 600. 

Orçamento 2018 

Outro ponto tratado na reunião foi sobre a peça orçamentária do Judiciário 
paulista para o próximo ano. De acordo com Dimas, o TJ-SP pediu R$ 21 
bilhões. Como é de praxe, já sabemos que o governo do estado deve cortar 
este orçamento em pelo menos 50%. As entidades solicitaram que o TJ tenha 
postura firme com o Executivo nas tratativas pela garantia do orçamento. 
Dimas disse que a prioridade do TJ nas audiências públicas sobre o tema será 
o de lutar pelo orçamento total e, em segundo plano, pensar em emendas à 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Acesso 

Outro ponto levado pelas entidades foi a questão do acesso. Os representantes 
da categoria solicitaram que o TJ estude uma forma de seleção mais objetiva 
para que os cargos comissionados sejam preenchidos por servidores 
concursados. Dimas disse que esta é uma das questões em análise no órgão e 
defendeu que atualmente a maioria dos cargos já é preenchida por funcionários 
do TJ. 

Ficou acordado que o presidente irá agendar nova reunião com as entidades 
provavelmente na primeira quinzena de outubro. 

As entidades marcaram reunião para discutir estratégias de negociação para a 
próxima quarta-feira (26/07). 

 



Entidades discutem propostas de mobilização 
 

 
 

Diante da falta de avanço nas negociações com o Tribunal de Justiça, as 
entidades representativas dos servidores reuniram-se nesta quarta-feira (26/07) 
para discutir formas de mobilização da categoria. A AASPTJ-SP participou 
representada pela presidente, Maricler Real, pela primeira secretária, Fernanda 
Tonus e pela primeira tesoureira, Susana Moraes Borges.  
 
Os representantes da categoria discutiram sobre como intensificar a luta por 
pontos importantes da pauta de reivindicações, tais como, o pagamento dos 
atrasados acumulados (em torno de 13%), a majoração do auxílio-saúde, a 
implantação do nível universitário para os oficiais de justiça (aprovado por lei), 
a criação de Projeto de Lei para o nível universitário dos escreventes e a 
equiparação da gratificação judiciária dos assistentes sociais e psicólogos à do 
pessoal da saúde do TJ.  
 
Deliberou-se pela realização de atos regionais com a presença de todas as 
entidades para conscientização e mobilização dos servidores. O intuito é 
mostrar aos trabalhadores os direitos que estão perdendo com o 
descumprimento da recomposição salarial ao longo dos anos e com as 
reformas trabalhistas e previdenciárias que retiram direitos da categoria.  
 
TV do servidor 
Durante a reunião, o presidente da Fespesp (Federação das Entidades dos 
Servidores Públicos do Estado de São Paulo), José Gozze, anunciou no 
próximo dia 1º a TV do Servidor fará sua primeira transmissão de São Paulo. A 
partir das 15 horas será transmitida ao vivo uma sequência de mesas redondas 
com dirigentes de entidades de servidores públicos debatendo desafios de 
diversas categorias. Saiba mais 

 

Diretoras da AASPTJ-SP são eleitas para diretorias da ANSJ e 
FENASJ 

https://www.facebook.com/TV-do-Servidor-1896882730524905/


No dia 20 de julho a AASPTJ-SP participou de reunião da Associação Nacional 
dos Servidores do Judiciário – ANSJ – e da Federação Nacional dos 
Servidores do Poder Judiciário dos Estados e Distrito Federal – FENASJ. A 
Associação foi representada pela presidente, Maricler Real, pela primeira 
secretária, Fernanda Tonus e pela primeira tesoureira, Susana Moraes Borges. 

Entre outras questões de interesse dos servidores do Judiciário, a reunião teve 
por objetivo a realização da eleição das novas diretorias de ambas as 
entidades para o biênio 2017/2019. Fernanda e Susana foram eleitas suplentes 
do Conselho Fiscal da FENASJ e Maricler diretora de imprensa e divulgação da 
ANSJ. 

Veja como ficou a composição das diretorias de cada entidade: 

ANSJ: 

Presidente: José Gozze/Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo – Assetj 

1º Vice-presidente: Paulo Sebastião Gonçalves Olimpio/Associação dos 
Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul – ASJ-RS 

2º Vice-presidente: Marcos Leite Penteado/Associação Paulista dos Técnicos 
Judiciários – Apatej 

Secretário Geral: Adolfo Benedetti Neto/Associação dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado de São Paulo – Assojuris 

1º Secretário: Carlos Alberto Marcos/ Associação dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado de São Paulo – Assojuris 

Tesoureiro Geral: Luiz Fernando Alves da Silva/Associação dos Servidores da 
Justiça do Rio Grande do Sul – ASJ-RS 

1º Tesoureiro: Aguinaldo Sotto Mayor Prates/ Associação dos Servidores da 
Justiça do Rio Grande do Sul – ASJ-RS 

Diretora de Imprensa e Divulgação: Maricler Real/Associação dos 
Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo – AASPTJ-SP 

Diretor de Associativismo: João Alfredo Martins/Associação dos Servidores 
do Poder Judiciário no Estado do Espirito Santo – Ajudes 

Diretor de Pensionistas: José João da Silva/ Associação dos Servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Assetj 

Diretor de Assuntos Internacionais: Mario Medeiros Neto/Associação dos 
Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo – Aojesp 



Diretor Ouvidor: Juvenal Fortes/ Associação dos Servidores do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo – Assetj 

Conselho Fiscal: 

Dione Vargas Pinto Burlamarque/Associação dos Servidores da Justiça do Rio 
Grande do Sul – ASJ-RS 

José Carlos Galbiatti Costa/ Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo – Assetj 

Lisena Venturini/ Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo – Assetj 

Suplentes do Conselho Fiscal: 

Mauro Rodrigues Pinto/Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São 
Paulo – Aojesp 

Dirceu Ferreira Porto/ Associação dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado de São Paulo – Assojuris 

Diretorias Regionais: 

Diretoria Regional Norte: Julio Bonafonte/Associação dos Servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Assetj 

Diretoria Regional Nordeste: Diógenes Francisco Marcelino/Associação dos 
Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Assetj 

Diretoria Regional Centro-Oeste: João Alfredo Martins/Associação dos 
Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espirito Santo – Ajudes 

Diretoria Regional Sudeste: Margarida Alice Coletto/Associação dos Servidores 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Assetj 

Diretoria Regional Sul: Paulo Sebastião Gonçalves Olympio/Associação dos 
Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul – ASJ-RS 

  

FENASJ: 

Presidente: Jose Gozze/Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo – Assetj 

1º Vice-presidente: Paulo Sebastião Gonçalves Olympio/ Associação dos 
Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul – ASJ-RS 



2º Vice-presidente: Julio Bonafonte/Associação dos Servidores do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo – Assetj 

Secretário Geral: João Alfredo Martins/Associação dos Servidores do Poder 
Judiciário no Estado do Espirito Santo – Ajudes 

1º Secretário: Mario Medeiros Neto/Associação dos Oficiais de Justiça do 
Estado de São Paulo – Aojesp 

Diretor de Imprensa e Divulgação: Marcos Leite Penteado/Associação 
Paulista dos Técnicos Judiciários – Apatej 

Tesoureiro Geral: Luiz Fernando Alves da Silva/Associação dos Servidores da 
Justiça do Rio Grande do Sul – ASJ-RS 

1º Tesoureiro: Adolfo Benedetti Neto/Associação dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado de São Paulo – Assojuris 

Conselho Fiscal: 

José Carlos Felippin/ Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do 
Sul – ASJ-RS 

Carlos Alberto Marcos/ Associação dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado de São Paulo – Assojuris 

Juvenal Fortes/ Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo – Assetj 

Suplentes do Conselho Fiscal: 

Fernanda Tonus de Mendonça/ Associação dos Assistentes Sociais e 
Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – AASPTJ-SP 

Susana Moraes Borges/ Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – AASPTJ-SP 

 

 

 

 

 

 

 



Núcleo de Apoio Profissional recebe AASPTJ-SP 

 

No último dia 20 a AASPTJ-SP foi recebida pelo Núcleo de Apoio Profissional 
de Serviço Social e Psicologia do TJ-SP para uma reunião de apresentação da 
nova diretoria da Associação e para conversar sobre algumas questões de 
interesse dos assistentes sociais e psicólogos. Pela AASPTJ-SP participaram a 
presidente, Maricler Real, a primeira secretária, Fernanda Tonus, a primeira 
tesoureira, Susana Moraes Borges, e pelas assessoras da Diretoria Vilma 
Regina da Silva e Wanderlí Caruso. Pelo Núcleo participaram a coordenadora, 
Ana Cristina Marcondes de Moura, as assistentes sociais Maria da Gloria 
Rangel Gomes, Silvana Ilek Barbosa, Nilcemary Olimpio de Souza, Monica 
Giacomini e Izabel Rita Fregnani e os psicólogos Silvia Nascimento Penha, 
Lucia Helena Rodrigues Zanetta e Miguel Clemente Lohmeyer. 

Entre outras questões, discutiu-se sobre o papel da Associação e do Núcleo, 
em relação às questões técnicas e políticas; sobre a manifestação do Núcleo 
sobre a atuação de assistentes sociais na mediação de conflitos; sobre a ação 
ganha pelo Sindicato dos Psicólogos – SinPsi -  para que o TJ-SP convoque os 
psicólogos aprovados no processo seletivo de Psicologia, realizado em 2005 
para as comarcas do interior; sobre a possibilidade de o Tribunal transformar 
cargos vagos de outras categorias em cargos de assistentes sociais e 
psicólogos para convocação de maior número de profissionais aprovados em 
concursos, bem como realização de novos concursos e sobre a possibilidade 
de se fazer um estudo de lotação paradigma para melhor distribuição dos 
profissionais nos processos de remoção e concursos. 

AASPTJ-SP e Núcleo pretendem realizar novas reuniões para continuar o 
diálogo sobre as questões do Serviço Social e da Psicologia no Tribunal. 

Comissão do Assédio Moral discute evento para debater o 
tema 

http://www.aasptjsp.org.br/noticia/n%C3%BAcleo-de-apoio-profissional-manifesta%C3%A7%C3%A3o-sobre-atua%C3%A7%C3%A3o-de-assistentes-sociais-na-media%C3%A7%C3%A3o-d
http://www.aasptjsp.org.br/noticia/sinpsi-ganha-a%C3%A7%C3%A3o-contra-tj-sp-sobre-concurso-de-2005
http://www.aasptjsp.org.br/noticia/sinpsi-ganha-a%C3%A7%C3%A3o-contra-tj-sp-sobre-concurso-de-2005


 

Representada pela primeira secretária, Fernanda Tonus, a AASPTJ-SP 
participou de reunião da Comissão do Assédio Moral, no último dia 20. A 
presidente, Maricler Real, e a primeira tesoureira, Susana Moraes Borges, 
também estiveram presentes para apresentar-se ao desembargador Antonio 
Carlos Malheiros, coordenador do CAPS - Coordenadoria de Apoio aos 
Servidores – e acompanharam parte da reunião. 

O objetivo da reunião foi a organização de ações que acontecerão no mês de 
setembro contra o assédio moral. A intenção é oferecer palestras sobre o tema 
para os servidores do TJ-SP. Já foram definidas datas e locais: 

01/09: Capital – Fórum Regional João Mendes Júnior 

15/09: Santos 

22/09: Capital – Fórum Regional da Barra Funda 

29/09: Ribeirão Preto 

Discutiu-se também a possibilidade de transmissão simultânea destas 
palestras para todo o estado. 

Malheiros se comprometeu a levar as decisões sobre a organização do evento 
ao presidente, desembargador Paulo Dimas Mascaretti e para a EJUS – Escola 
Judicial dos Servidores do TJ-SP. 

COMUNICADO CG nº 1749/2017: Prerrogativa de escolha dos 
instrumentos de avaliação dos Setores Técnicos 

COMUNICADO CG nº 1749/2017  
(Processo nº 2015/151186)  

A Corregedoria Geral da Justiça RECOMENDA aos Juízes com competência 
na área da Infância e Juventude, Família e Sucessões ou Violência Doméstica 
que, preferencialmente, facultem aos assistentes sociais, no fluxo dos 
atendimentos dos Setores Técnicos, a prerrogativa de escolha dos 



instrumentos de avaliação (análise de documentação, observação, entrevista, 
visita domiciliar, entre outros), bem como o estabelecimento da sequência 
pertinente a cada caso.  

Manifestos contra Projetos de Lei que alteram ECA 

O Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária divulga dois 
manifestos direcionados aos deputados federais e aos senadores. Os 
documentos referem-se aos Projetos de Lei 5850/2016 e 6924/2017 que 
alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – com vistas a modificar 
o processo de adoção.  

De acordo com o Movimento, tais propostas “ferem a condição de prioridade 
absoluta desse segmento, além de violar o direito constitucional, tanto deles, 
quanto de seus genitores, à convivência familiar.” 

Confira aqui os documentos 

http://www.aasptjsp.org.br/noticia/manifestos-contra-projetos-de-lei-que-alteram-eca


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


