
ÍNTEGRA DO DISCURSO DE FÁBIO QUEIROZ 
 
Boa noite amigos e amigas, companheiros e companheiras de luta e de sonhos. 
  
É para falar de luta e de sonhos, de desafios e vitórias que me dirijo a vocês nesta 
noite. Este é um dos mais importantes momentos da minha vida! E, não tenho dúvida, 
trata-se também de um momento muito especial na vida de cada um dos colegas que 
assumem hoje, ao meu lado, e por decisão soberana de vocês, os destinos da nossa 
casa, do nosso SINDJUSTIÇA. 
  
Portanto, quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus por mais essa oportunidade e 
pela confiança depositada pelos servidores e servidoras da Justiça em Goiás neste 
time integrado por Fabrício, Bontempo, Kerner, Mara, Liônidas, Fatinha, Kátia, 
Cleuvimar, Mauro, Simone, Osmar, Ariston e Rosângela.  
 
E, depois, dizer que tenho imenso orgulho de pertencer a este grupo de servidores 
comprometidos com o bem estar e a valorização de nossa nobre categoria. Obrigado a 
cada um e cada uma pela parceria e disposição para recomeçar a luta. 
  
Caros amigos e amigas: a presidência do SINDJUSTIÇA, regida por um Estatuto que 
é o resultado da vontade absoluta dos seus filiados, não é o meu ofício. Mas assumo, 
hoje, este cargo, como uma missão. Mais que isso: encaro esta tarefa como uma 
oportunidade, ímpar, de fazer mais por meus colegas de trabalho, integrantes de uma 
categoria da qual tenho tanto orgulho de pertencer.  
 
Sei também que este é um desejo coletivo e que há entre nós um espírito imbuído da 
vontade de ajudar-nos uns aos outros. Não fosse este um objetivo comum, esvaziaria-
se, desde já, qualquer pretensão nossa de seguir nessa direção. E nesta estrada, caros 
colegas, será exigido de nós não apenas vontade, mas inteligência, estratégia, 
sentimento, sensibilidade e espírito coletivo. 
  
Importante lembrar que em abril deste ano, nosso aguerrido sindicato completará 25 
anos de fundação: são duas décadas e meia de uma história de luta e de 
representatividade do servidor do Judiciário goiano. Neste tempo, foram muitos os 
desafios, mas também várias as conquistas. Temos, portanto, o que comemorar.   
  
Não posso deixar de mencionar, nesse sentido, o difícil passo dado na gestão da 
colega e guerreira Rosângela Alencar, que foi em busca da tão sonhada isonomia 
entre os servidores da capital e do interior. Isonomia esta que veio com a 
concretização do Plano de Cargos e Salários em vigor.  
 
E isonomia, meus caros amigos, significa não preferir nem preterir quem quer que 
seja. Significa igualdade de tratamento. Dignidade. 
  
Nestas duas décadas e meia de existência, nossa estrutura administrativa agigantou-
se! Éramos, em 1992, duzentos e quarenta e cinco filiados, apenas. Hoje, somos quase 
4 mil. Mais que números, este avanço na quantidade de filiados representa renovação 
de forças, de talentos, de capacidade e de disposição para a defesa dos direitos e das 
garantias dos servidores da Justiça estadual goiana. 
  



Nossa casa cresceu! Hoje contamos com uma estrutura conquistada com dedicação, 
empenho e confiança. É nossa, fruto do nosso labor. 
  
Mas crescemos não só em infraestrutura física. Como bem lembrou um grande 
executivo do Citibank, chamado Filip Rollen, “não faz muito tempo, twitter era um 
som de um pássaro; www era uma tecla presa; 3G não passava de uma placa de 
identificação de vaga para estacionar; e google, no máximo, poderia ser o balbuciar de 
um bebê. 
  
Não por acaso, o SINDJUSTIÇA profissionalizou seu setor de Comunicação. Ao 
investir em canais mais modernos e dinâmicos, ao ingressar nas redes sociais, nosso 
sindicato ampliou a vez, a voz e o diálogo construtivo entre os servidores.  
 
E não demorou muito para que o próprio Tribunal de Justiça ouvisse o eco de nossas 
manifestações. Quem nos acompanha nesses canais certamente se lembra quando, 
pela primeira vez na história do SINDJUSTIÇA, um presidente de Tribunal, em 
vídeo, concedeu entrevista exclusiva para o portal explicando para a categoria os 
rumos e os trâmites do PCS, à época mero projeto de lei. 
  
Pouco tempo antes, a única certeza que tínhamos era a dúvida sobre se a 
administração A ou B abriria ou não as portas de seus gabinetes para o diálogo 
quando a vida funcional dos servidores do Judiciário estivesse em jogo. Não mais.  
  
Evoluimos. Avançamos. Reconhecemos e nos orgulhamos de cada conquista. Mas 
não nos entorpecemos ao ponto de não compreender o quanto ainda é preciso avançar 
para consolidarmos a valorização de nossa categoria, sobretudo vencimental.  
  
“SALÁRIO, SIM. GRATIFICAÇÃO, NÃO” é muito mais do que uma campanha 
salarial. É um compromisso dessa nova gestão, para que não sejamos mais reféns, por 
exemplo, do empréstimo consignado. Uma prática que tornou-se epidemia decorrente 
do estado de necessidade dos servidores em prover o sustento de suas famílias.  
  
Insegurança, precariedade e falta de condições mínimas para o exercício de nossas 
funções  não podem mais servir como pergunta quando, na verdade, nem mais são 
toleradas como resposta. 
  
Gestão é ação. Agimos, por exemplo, quando denunciamos e cobramos providências 
do TJGO diante do que vimos de perto em comarcas como Senador Canedo, cidade 
de Goiás, região do Entorno de Brasília e outras tantas unidades judiciárias que 
percorremos, onde ouvimos os lamentos dos servidores do Judiciário. 
  
Temos consciência de que o eixo das injustiças passa pelo comportamento inerte ou 
pela falta de sensibilidade de se perceber que o maior patrimônio do Judiciário goiano 
são os seus servidores e colaboradores.  
 
Atuamos em um Poder que tem por dever constitucional a entrega do que chamam de 
prestação jurisdicional e que, na prática, traduz-se como uma nobre missão: a de fazer 
justiça.  
 
Somos parte integrante (e a grande parte) de um  trabalho que vem sendo reconhecido 



nacionalmente, como já atestou, mais de uma vez, o próprio Conselho Nacional de 
Justiça. Somos, portanto, protagonistas de um elenco que trabalha em defesa de uma 
sociedade mais justa. 
  
Diálogo, transparência, valorização e respeito são palavras de ordem desta gestão que 
se inicia. E estaremos vigilantes para que nenhuma questão afeta aos direitos de nós 
servidores escape dessa órbita de prioridades.  
  
Amigos e amigas: quando eu era um garoto de 9 anos de idade, perdi meu pai. Tive 
que abraçar responsabilidades maiores do que eu próprio para manter minha família 
de pé. O tempo passou e, hoje, aqui, me sinto acolhido e abraçado por esta grande 
família que é o SINDJUSTIÇA. Estejam certos de que, juntos, unidos pelo mesmo 
propósito, seremos maiores que os desafios que temos pela frente. 
  
Que Deus nos ilumine a todos nessa nova jornada, nesses novos tempos. 
  
Muito obrigado. 

	  


