
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO E DESAGRAVO 

A Associação Paulista dos Técnicos Judiciários - Apatej vem a público manifestar seu 

repúdio às declarações equivocadas constantes na Nota de Esclarecimento publicada no 

dia 26/11/2021, pela Aojesp, mais precisamente quanto aos atos praticados pela nossa 

entidade na designação de audiência pública para o dia 01/12/2021, na ALESP – 

Auditório Franco Montoro. Com o objetivo de elucidar os fatos a Apatej, faz os seguintes 

esclarecimentos: 

A Apatej reafirma o seu compromisso em defender os interesses de todos os servidores 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e repelir quaisquer interferências ou 

iniciativas difamatórias ou prejudiciais a seus associados. Esta entidade, possui no seu 

quadro de associados membros de todos os cargos de funcionários do Tribunal de Justiça 

(Oficiais de Justiça, Escreventes, Assistentes Jurídicos, Psicólogos, Assistentes Sociais, 

Contadores, Auxiliares, etc) e luta incansavelmente na defesa do direito de todos, sem a 

menor distinção.  

A Apatej, respeita e sempre respeitou as entidades representativas dos Servidores do 

Tribunal de Justiça, manifestando seu apoio irrestrito à suas iniciativas em defesa dos 

direitos dos trabalhadores. 

No caso em tela, cabe esclarecer que fomos surpreendidos com a designação de reunião 

para o dia 16/11/2021, pois, frise-se, a Aojesp não nos comunicou sobre o evento, mesmo 

sabedora que nossa entidade possui no seu quadro de associados número considerável de 

Oficiais de Justiça. Fomos alertados através de nossos associados que solicitaram 

transporte para comparecimento no ato, o que foi prontamente atendido pela nossa 

Diretoria, motivo pelo qual nosso Secretário Geral Sr. Marinho, esteve presente na Alesp, 

exclusivamente para acompanhar os associados, uma vez que NÃO FOMOS 

CONVIDADOS.  

Assim, é falsa a afirmação que a Apatej, através de seu diretor, teve conhecimento da 

designação de nova audiência pública para o dia 30/11/2021, uma vez que, em nenhum 

momento participou das negociações, muito embora, de fato, durante o evento foi 

convidado a compor a mesa de coordenação. Resta necessário esclarecer, no entanto, que 

em nenhum momento fez uso da palavra, pois, cabe-se reiterar não fomos previamente 

cientificados do evento e, durante o tempo que esteve compondo a mesa, não houve 

deliberação quanto a datas. 

Diante da repercussão e preocupação dos Oficiais de Justiça, em relação ao Projeto de 

Lei Estadual de nº 752/2021, recebemos diversos requerimentos de associados para 

organização de atos contra o projeto. Sendo assim, em respeito aos associados e mantendo 

o compromisso com eles assumido, a APATEJ juntamente com demais entidades 

parceiras, ASSOJURIS, SINJURIS, FENAJUD, ASSISJESP, SINSPJUD, AJESP, 

AFOCA e AFFOCOS conseguiu no dia 18/11/2021 a designação de audiência pública, 



 
 

em caráter de urgência, para o dia 01/12/2021, com a participação do membro da 

CCJR, Deputado Emidio de Souza, estendendo o convite aos demais deputados membros 

da casa e também ao presidente eleito do TJSP Exmo. Sr Dr Ricardo Anafe, que já se 

manifestou informando que será representado pelo Exmo Sr Dr Ricardo Dal Pizzol. No 

dia, 19/11/2021, em respeito à todas as entidades e buscando a verdadeira e necessária 

unicidade da categoria, foi encaminhando mensagem eletrônica à todos os representantes, 

sem distinção, para participação na audiência marcada para o dia 01/12/2021. 

Nos cumpre esclarecer que cronologicamente após a designação do ato do dia 01/12/2021, 

tomamos ciência, mais uma vez através de nossos associados, que a Aojesp, designou 

reunião para o dia 30, ficando claro que, a mencionada entidade, somente formalizou o 

convite para participação de nossa entidade no referido ato aos 26/11/2021 (uma semana 

após o convite formalizado à ela, pelas entidades parceiras). 

Sendo assim, ao contrário do contido na Nota de Esclarecimento emitido pela Aojesp, 

não há e nunca houve por parte da Apatej ou daquelas entidades mencionadas, motivos 

ensejadores à suposta intenção de quebra de estratégias ou desfazimento de unidade de 

procedimentos. Pelo contrário, desde o primeiro momento, conforme podemos provar, a 

intenção sempre foi o fortalecimento da categoria, através de atos com a participação do 

maior número possível de dirigentes de entidades, servidores, membros do poder 

legislativo e representantes do TJSP, garantindo a discussão saudável e democrática, em 

projeto que traz muita preocupação à categoria.  

Assim, apesar do respeito que nutrimos por toda a diretoria da Aojesp, a Apatej repudia, 

ostensivamente, as declarações contidas na Nota de Esclarecimento supra mencionada, 

porque não se coadunam com a ordem e intenção dos fatos narrados. 

Por fim, lamenta a distorção dos fatos, mais especificamente ao afirmar que o membro da 

diretoria da Apatej, tinha conhecimento prévio da audiência marcada para o dia 

30/11/2021, provavelmente provocada pelo trabalho técnico e compromissado dos 

membros da diretoria da Aojesp, que reconhecemos ser uma entidade comprometida e 

dinâmica na luta pelo interesse de seus associados. 

Assinam conjuntamente a presente Nota as entidades Apatej, Assojuris, Sinjuris, Fenajud, 

Assisjesp, Ajesp, Sinspjud, Afoca e Affocos e reiteram sua participação na audiência 

pública designada para o dia 01/12/2021. 
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