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É o mestre Mahatma Gandhi quem nos ensina: "Se queremos
progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova."
Ao assumir a nobre missão de comandar uma entidade sindical que
acabara de chegar à "maioridade", em 2008, eu tinha, em minhas mãos,
também, a tarefa de tornar o SINDJUSTIÇA de fato um sindicato
grande. Grande, sobretudo, na representatividade de seus filiados e na
capacidade de dialogar. À minha frente, um objetivo único: o de tornar
o servidor do Judiciário goiano um trabalhador respeitado, valorizado,
reconhecido como parte indispensável desta engrenagem chamada
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Nesse tempo, pude contar com um corpo de diretores comprometido
com o bem coletivo. Nas nossas tantas lutas diárias e nos momentos
mais delicados nos últimos seis anos - como o movimento grevista que
comandamos em 2011 - meus companheiros de jornada ocuparam a
linha de frente em defesa dos direitos dos nossos colegas. Assumiram,
ao meu lado, a missão de lutar, com força e coragem, por uma categoria
que tanto me honra representar.

A vontade de escrever aquela "nova história" sugerida por Gandhi a
quem deseja progredir permeou minhas duas gestões à frente do
SINDJUSTIÇA. Era preciso mudar o perfil do sindicato, o que só se faz
com persistência e a confiança dos seus representados. E o perfil da
entidade mudou, sim, e muito. 

Como disse em entrevista para esta edição especial da REVISTA DO
SINDJUSTIÇA, a entidade deixou de ser um sindicato guerrilheiro para ser
um sindicato que dialoga. Um novo perfil que, ao contrário do que podem
pensar alguns, não o enfraqueceu. Pelo contrário: trouxe a ele respeitabilidade.
Sabe-se onde quer chegar e quais os meios necessários para isso.

EscREvEnDo umA

nova história

EDITORIAL
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Caminhando para o fim de mais um mandato, o segundo, faço, aqui, um
balanço desse tempo à frente dessas lutas. Orgulha-me confirmar que
contribuí, nesse período, para que alcançássemos vitórias que se tornaram
um verdadeiro marco para a carreira do servidor do Judiciário goiano,
como por exemplo a aprovação de um Plano de Cargos e Salários que
acabara de vez com a discriminação nos vencimentos daqueles que
trabalham na capital e no interior do Estado; e a concessão do auxílio-
alimentação, também tão aguardado. Estas e outras conquistas e parte de
tantas outras atividades desenvolvidas nestes anos podem ser conferidas
nesta edição.

Honrada, sou, por ter implementado ações voltadas para a aproximação com
o filiado; por ter preservado e valorizado o patrimônio dos servidores; por ter
ampliado os serviços oferecidos aos sindicalizados. Feliz, sobretudo, me sinto,
por ter honrado a confiança em mim depositada ao ser eleita presidente deste
sindicato, que é, posso dizer, a minha segunda casa. Sigamos construindo uma
nova história. Melhor que a anterior, porque assim deve fazer quem quer ser,
de fato, grande.

Meu abraço em cada um e cada uma dos servidores do Judiciário goiano.

ROSÂNGELA RAMOS DE ALENCAR
Presidente do SINDJUSTIÇA nas gestões 2008-2010 e 2011-2013
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NOSSAS VITÓRIAS

E o nosso sinDicAto sE 

agigantou
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Nestas últimas duas gestões, o SINDJUSTIÇA
avançou na obtenção do reconhecimento de direitos
dos servidores, chegando a importantes conquistas
para a categoria. Entre elas, a aprovação do novo
PCS e a implementação do auxílio-alimentação

Trabalhadores do
Judiciário atendem a
chamado do SINDJUSTIÇA
e vão às ruas, em 2011,
lutar por reajuste e
valorização da carreira.
Marcha reuniu milhares
de servidores
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A isonomia salarial entre os
servidores do Judiciário é uma
preocupação do SINDJUSTIÇA
desde o início da atual gestão.
Naquele mês, o sindicato
encaminhou ao TJGO proposta de
criação de tabela salarial única
para os vencimentos dos
trabalhadores, por cargo,
independentemente de entrância.

Cinco representantes do SINDJUSTIÇA
participam em Brasília de um
seminário nacional promovido pela
Fenajud para discutir a importância da
unificação das carreiras e dos salários
dos servidores e da luta pela
aprovação da PEC 190.

“A gente tem que lembrar o seguinte: com o
respeito se conquista. Sem respeito, nada vem. Só
fica o ódio. E o ódio fecha portas." Com esta
afirmação, a então presidente Rosângela Ramos de
Alencar sintetizou, em junho de 2012, a luta dos
trabalhadores representados pelo Sindicato dos
Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de
Goiás (SINDJUSTIÇA) quando da sanção, pelo
Executivo, do novo Plano de Cargos e Salários da
categoria. Antes, em 2011, a classe vivera momento
histórico onde, pode-se afirmar, este plano começou
a ser desenhado. Naquele ano, foram 62 dias de
mobilização, na maior greve já ocorrida no Poder
Judiciário goiano, que resultaria, mais tarde, não só
na aprovação da nova lei, mas no fortalecimento de
toda uma classe. O PCS foi construído com a
participação efetiva de um sindicato que passou a ter
papel fundamental na defesa dos direitos dos seus
filiados. Simboliza, ainda, uma nova política sindical
da entidade, voltada para a valorização do servidor e
para conquistas efetivas para os trabalhadores.

"O SINDJUSTIÇA deixou de ser um sindicato
guerrilheiro. É, ao contrário, um sindicato que
senta, conversa e delibera o que a categoria almeja
através de negociação. O objetivo do sindicato é a
conquista para o servidor", resume Rosângela
Alencar em entrevista  para esta revista (leia texto
completo na página 58). E foi com esse novo perfil
que o sindicato, que hoje representa cerca de 3,8
mil servidores do Judiciário - até 2007 eram 3 mil -,
conquistou, dia após dia, nos últimos seis anos,
uma série de benefícios para seus sindicalizados. A
mais significativa delas talvez tenha sido mesmo o
PCS, mas muitas outras vitórias marcaram esse
tempo, como o recebimento de ações importantes
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Então vice-presidente para Assuntos Jurídicos,
Maria de Fátima da Silva, a Fatinha

impetradas pelos trabalhadores, a exemplo das
Ações 110 e 7.7; o reconhecimento do direito dos
oficiais de Justiça de receberem pelas diligências
infrutíferas; a reestruturação do quadro único de
servidores; obtenção de gratificações para várias
funções; reajuste nas despesas com locomoção;
entre muitas outras conquistas (veja quadro na
página 18).

Todos iguais
A então vice-presidente  para Assuntos Jurídicos

do SINDJUSTIÇA, escrevente em Goiânia Maria de
Fátima da Silva, a Fatinha, destaca que entre as
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TABELA ÚNICA SEMINÁRIO

M A R Ç O
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grandes conquistas do PCS a mais comemorada foi a da
isonomia entre as carreiras do Judiciário. "Éramos
tratados com desigualdade. A partir da aprovação deste
Plano de Cargos e Salários, passamos a ser um só,
acabando com a discriminação que havia", diz. "E esta
conquista se deu, em grande medida, graças à
mobilização da categoria, coordenada pelo
SINDJUSTIÇA", reforça. "Nós começamos a ser
reconhecidos não como servos, mas, sim, como
trabalhadores que fazem parte desta engrenagem, que é
o Judiciário. Justiça se faz com cada um de nós."

Essa conquista, entretanto, não foi fácil e exigiu muita
determinação por parte da atual diretoria do

SINDJUSTIÇA e de seus filiados. No ano anterior à
aprovação da matéria, o sindicato coordenou a maior
greve já realizada no âmbito do Poder Judiciário. Em
busca de valorização do trabalhador e de reajuste
salarial, os servidores cruzaram os braços durante 62
dias. Promoveram inúmeras assembleias, mobilizaram
os servidores do interior do Estado, realizaram passeatas
que levaram às ruas milhares de trabalhadores
uniformizados. Uma ação enérgica por parte do
Departamento Jurídico garantiu, via mandado de
segurança, que a categoria pudesse exercer seu direito de
greve sem que fossem prejudicados com o corte do
ponto. Em decisão inédita, a Corte Especial do TJGO

Momento histórico: na sede do TJGO, governador Marconi Perillo sanciona lei do PCS ao lado de Rosângela Alencar e desembargador Leobino Valente

çç
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O clube do SINDJUSTIÇA recebeu cerca de
500 pessoas, entre servidores e autoridades,
para a solenidade de posse da primeira
mulher presidente do sindicato em quase
duas décadas de história: Rosângela Ramos
de Alencar. Tomaram posse, na ocasião, a
nova diretoria-executiva; conselho fiscal;
conselho de ética e delegados sindicais.

POSSE



Para atender à demanda crescente por

atendimento na área jurídica, dando a seus filiados

toda a assistência necessária em procedimentos

individuais e coletivos, seja de ordem administrativa

ou judicial, o Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) ampliou a estrutura do seu

Departamento Jurídicoa partir da primeira gestão de

Rosângela Alencar  como presidente, em 2008, em

2008. "Era clara, naquela época, já, a necessidade

de se ter, permanente na sede do sindicato, a

presença de advogados capazes de dar aos

servidores sindicalizados as respostas para suas

demandas", frisa.

Até 2008, o SINDJUSTIÇA contava com a

consultoria jurídica prestada por apenas um

advogado, que não atendia exclusivamente o

sindicato e seus filiados. Entendendo a importância

de investimento no setor, a primeira gestão de

Rosângela Alencar instituiu a presença fixa de um

advogado na sede do sindicato. A advogada Rúbia

Bites, que na atual gestão da presidente permanece

nos quadros do SINDJUSTIÇA, passou a trabalhar

em período integral junto à entidade, defendendo

os direitos dos filiados.

A partir de 2010, então, com demanda duplicada

por atendimento na área jurídica, o SINDJUSTIÇA

contratou mais uma advogada, Moema Gonçalves

Estrutura jurídica cresce
para atender filiados

julgou procedente a matéria, reconhecendo a
legitimidade do movimento. A paralisação
terminou em 21 de novembro de 2011, em
decisão da assembleia geral dos trabalhadores
reunida, ainda que sem o reajuste pretendido
pela categoria, mas com sinalização clara de que
o Plano de Cargos e Salários que seria
encaminhado no ano seguinte para aprovação
pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
atenderia às principais reivindicações da classe,
capitaneadas pelo SINDJUSTIÇA, sobretudo no
que dizia respeito à isonomia salarial. "É claro
que nossas lutas são árduas e há muito o que ser
conquistado, principalmente em relação à
melhoria do vencimento. Mas conseguimos,
com muita determinação, corrigir uma grande
injustiça que havia. Hoje, o servidor tem o
mesmo vencimento, onde quer que ele esteja. E
também não é mais preterido, nos processos de
relotação, em razão da comarca onde está
lotado. Há critérios iguais", analisa Fatinha, que
tem 20 anos de Judiciário, seis deles dedicados à
área jurídica do sindicato.

"Temos trabalhado em prol de um benefício
coletivo. Me vejo em cada um dos servidores do
Judiciário. Por isso, nossa luta, à frente do
jurídico do SINDJUSTIÇA, visa à conquista de
um espaço melhor para todos nós no futuro.
Galgamos este reconhecimento em relação aos
nossos direitos pensando na vida do servidor a
longo prazo, no momento da sua
aposentadoria", destaca Fatinha. "É muito
gratificante participar desse processo, saber que
o SINDJUSTIÇA, por todo o trabalho que
realiza, teve papel fundamental em todo ele."
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Plenário da Câmara dos
Deputados, em Brasília, ficou
lotado de servidores de todo o País
em mobilização pela aprovação da
Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 190/2007). Na
ocasião, a Comissão de
Constituição e Justiça da Casa
aprovou, por unanimidade, a
matéria. Era o início de um longo
caminho, que ainda não terminou.

Categoria, insatisfeita com a
administração do Poder Judiciário,
realiza um dia de paralisação em todo
o Estado. Estima-se que pelo menos
70% das unidades judiciais tiveram os
serviços paralisados.

A B R I L

PEC NA CCJ PARALISAÇÃO

2008



de Oliveira, para trabalhar também em período integral,

além de atuar ainda com o apoio de uma estagiária em

Direito. O setor, atualmente, permanece com uma

estrutura formada por dois advogados prestando

atendimento aos sindicalizados de segunda a sexta-feira,

nos dois períodos. Com a saída da advogada Moema

Gonçalves de Oliveira, o advogado Arthur Calixto

assumiu sua vaga e hoje faz dupla com a advogada Rúbia

Bites no encaminhamento das demandas dos filiados.

Segundo a advogada, boa parte dos atendimentos é

feita por telefone. O aparelho “toca todo o tempo” na sala

do Departamento Jurídico. Do outro lado da linha,

servidores filiados desejando tirar dúvidas sobre

resoluções, portarias, leis. Ou, ainda, trabalhadores

buscando informação sobre procedimentos instaurados

pelo SINDJUSTIÇA em seu favor. "Principalmente para o

servidor do interior, que tem dificuldades, muitas vezes,

para se deslocar até Goiânia, esta disposição em atendê-

los faz toda a diferença", destaca a advogada Rúbia Bites.

Além de prestar atendimento presencial e por

telefone, os advogados do SINDJUSTIÇA exercem papel

fundamental junto aos diretores da entidade nas visitas

feitas às comarcas do Estado. No projeto Giro pelo

Interior, pelo menos um dos advogados da entidade está

sempre presente para receber as demandas que surgem a

partir destas visitas; responder aos questionamentos dos

filiados; e dar encaminhamento jurídico às necessidades

encontradas. Como resultado desse trabalho, muitos

procedimentos são instaurados posteriormente no

âmbito do Departamento Jurídico da entidade. E o

acompanhamento das demandas pelos profisisonais é

permanente.

Advogado Arthur Calixto integra hoje equipe do Jurídico Advogada Rúbia Bites atende sindicalizados desde 2008
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O SINDJUSTIÇA entra com mandado
de segurança em defesa dos
servidores de Cristalina. À época, por
ato do diretor do Foro da comarca, os
servidores foram obrigados a usar
crachás e, no caso daqueles que
estavam cursando curso superior,
tiveram cerceado o direito de deixar o
trabalho 30 minutos antes do término
do expediente.

Concluída ampliação da
pousada de Goiânia. Foram
construídos novos
alojamentos no andar
superior do prédio-sede da
entidade, ampliando o
acesso de servidores do
interior à unidade. Ao todo,
foram criadas mais 36 vagas
em seis novas suítes.

M A I O

EM CRISTALINA POUSADA



Alanita Costa Ramos, de 56 anos, escrevente

judiciário lotada na comarca de Campos Belos, na

Região Nordeste do Estado, participou ativamente das

lutas do Sindicato dos Servidores e Serventuários da

Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) em 2011 e

2012 visando à melhoria dos vencimentos dos

trabalhadores e a aprovação do Plano de Cargos e

Salários. "O sindicato fez a parte dele. Mas cabe aos

servidores, também, atender a este chamado. Integrei

várias caravanas até Goiânia para participar das

assembleias promovidas pelo SINDJUSTIÇA, porque

quando se luta por estas conquistas, luta-se pelo que é

nosso. É preciso engajamento", frisa a servidora.

A escrevente judiciário diz que, para todos os

colegas da comarca de Campos Belos, a aprovação do

novo PCS representou um divisor de águas, de fato.

"Ter nossos salários igualados aos pagos aos colegas de

Goiânia foi uma grande vitória. Se não temos o PCS

ideal, ao menos temos algo muito melhor do que o que

tínhamos", opina a trabalhadora, que há 15 anos

ingressou no Judiciário.

Salário
O escrevente Henrique Batista Leite, de 53 anos, que

atua na comarca de São Miguel do Araguaia, tem visão

semelhante à da diretoria do SINDJUSTIÇA. "Com a

conquista do PCS, nossa luta, agora, tem que ser por

salário. Temos que brigar por vencimentos melhores e

não por gratificação. Não se aposenta com elas",

justifica. Henrique classifica o novo PCS como uma

"servidores devem
atender ao chamado"
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"vitória excepcional dos trabalhadores do Judiciário.

Espero que tenhamos condições de obter ainda mais

conquistas", frisa o escrevente.

Com carreira ainda recente no Judiciário, a delegada

sindical do SINDJUSTIÇA em Aruanã, Região Noroeste

do Estado, Giulliane Fernanda Silva, de 24 anos,

considera a conquista do PCS, também, uma das mais

importantes nos últimos anos. "Há casos de diferenças

salariais de R$ 1 mil, para mais, obtidas a partir da

aprovação do plano. Isso é valorização do servidor. Esse

reconhecimento foi fundamental."

De Edéia, a também delegada sindical do

SINDJUSTIÇA Maria Rosa de Oliveira Naves, de 45

anos, reforça a ideia de que as conquistas são fruto de

muita mobilização. "Muita gente cobra do sindicato,

mas é preciso fazer também uma autocrítica: estamos,

como servidores, fazendo nosso papel?", questiona ela,

que atua como porteiro judiciário. "Nós tínhamos

direitos até então não resguardados que foram

atendidos com o novo PCS. E isso só foi possível

porque a categoria de fato vestiu a camisa e foi para a

luta", completa.

Escrevente Henrique
Batista Leite, de 
São Miguel do Araguaia:
PCS é conquista dos 
trabalhadores

R
EV
IS
TA
 D
O
 S
IN
D
JU
S
TI
Ç
A
  
 |
  
 2
01
4

14

A diretoria do SINDJUSTIÇA
protocola anteprojeto
elaborado pela entidade do
novo Plano de Cargos e
Salários dos Servidores (PCS).
A proposta visava à
substituição do PCS anterior,
que estava em vigor desde
2004. A minuta do referido
projeto foi aprovada em
assembleia pela categoria.

Após nove anos de espera, o
SINDJUSTIÇA conquista vitória e
servidores recebem diferença salarial
referente a desconto indevido
promovido pelo TJGO em 1999, na
Ação Coletiva conhecida como 110.
Naquele ano, os salários dos
servidores foram reduzidos em R$
110,78 (em média).

M A I O J U N H O

ANTEPROJETO DO PCS AÇÃO 110

2008



Giulliane Fernanda, de Aruanã: valorização do servidor

Maria Rosa, de Edéia: conquista pela mobilização

Com um departamento jurídico de fato estruturado,

os filiados ao Sindicato dos Servidores e Serventuários

da Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) passaram

a contar com uma representação muito mais forte, seja

no âmbito individual, seja em demandas de ordem

coletiva, que atingem todos os servidores do Judiciário.

As estatísticas do departamento demonstram que os

filiados à entidade tiveram, nesses últimos anos, um

apoio fundamental visando à conquista de benefícios e

direitos. Em 2008, quando Rosângela Alencar assumiu a

presidência do SINDJUSTIÇA, pouco mais de 30

processos estavam em tramitação no Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás protocolizados pelo sindicato. Hoje,

chegam a 200.

As ações de natureza administrativa, explica a

advogada Rúbia Bites, têm relação direta com a vida

funcional do servidor. A atuação do departamento

jurídico, nestes casos, tem como objetivo representar

este servidor em procedimentos ajuizados em desfavor

deste e que envolvem processos administrativos

disciplinares ou, ainda, falhas no encaminhamento de

pedidos dos filiados. Exemplos disso são gratificações

não recebidas; licenças solicitadas e não concedidas;

diferenças vencimentais injustificadas; vantagens

obtidas e não pagas aos servidores. "O SINDJUSTIÇA,

até agora, tem tido praticamente 100% de sucesso nas

ações em que representa o servidor filiado à entidade",

acentua a advogada Rúbia Bites.

Segundo a vice-presidente do SINDJUSTIÇA para

Assuntos Jurídicos, Maria de Fátima da Silva, "o

sindicato hoje de fato representa o filiado. Nos

procedimentos administrativos, representamos

Entre ações judiciais e administrativas, número chega a 200
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Instalada a Cooperativa
de Crédito dos
Magistrados e
Servidores da Justiça,
com a presença de
diretores do
SINDJUSTIÇA, que
apoiaram a iniciativa.

SINDJUSTIÇA impetra mandado de
segurança coletivo para que o TJGO
pague a Gratificação de Incentivo
Funcional (GIF) aos servidores pós-
graduados, demonstrando
preocupação antiga da entidade em
relação ao tema. Na época, servidores
já sofriam com a falta de cumprimento
da lei no que diz respeito ao
pagamento da gratificação.

Reivindicação do
SINDJUSTIÇA é atendida
e titulares dos cargos de
escrivão judiciário II e I
passaram a exercer
função de confiança de
encarregado de escrivania
FEC-4 (intermediária) e
FEC-3 (inicial).

J U L H O A G O S T O

JURISCRED GIF PÓS-GRADUAÇÃO GIF ESCRIVÃES

servidores que sofrem com casos de assédio moral; que

experimentam acúmulo de trabalho, que se veem

sobrecarregados em suas comarcas; entre outras

situações. E o SINDJUSTIÇA é quem de fato o defende",

afirma Fatinha. E comemora o fato de que em quase

todos os casos há ganho por parte do filiado. "Um

exemplo são os processos que ajuizamos em favor do

filiado que pede reconhecimento do curso superior para

obtenção de gratificação no percentual de 25%",

exemplifica.



Auxílio-alimentação 
é vitória do diálogo

Em Itapaci, a 220 quilômetros de Goiânia, a

escrevente Viviane de Oliveira Penna, de 41 anos,

comemora, ainda hoje, a aprovação, no dia 10 de

abril de 2013, do auxílio-alimentação, benefício

voltado para os trabalhadores do Judiciário

goiano. "Depois da conquista da isonomia, com o

PCS - Plano de Cargos e Salários -, entendo que

essa é a maior vitória da categoria", afirma. E

como se conquistou benefício tão aguardado pela

categoria? Para Viviane, trata-se de um nova

maneira do Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) tratar os assuntos da categoria.

"O diálogo é muito precioso e muitas vezes vale

bem mais que ir para o embate direto", diz.

A resolução que dispõe sobre a concessão do

auxílio-alimentação para os trabalhadores do

Judiciário foi aprovada, à unanimidade de votos,

pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás no dia 10 de abril deste ano. Estabelecido

para o benefício valor de R$ 418,00, a quantia foi

paga a todos os servidores da ativa, retroativo a

janeiro de 2012. "É claro que o valor não é o ideal,

mas contribui muito no orçamento doméstico",

conta ela, que tem dois filhos jovens, estudantes.

Apenas ela, em casa, trabalha para cobrir as

despesas. "O dinheiro é usado nas compras de

supermercado e veio em boa hora", frisa.
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Para muita gente, esse valor
do auxílio-alimentação faz
uma diferença enorme.”

ZÉLIA NERY DA SILVA,

técnica-judiciária em Goiânia.

‘‘
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Representantes do
SINDJUSTIÇA
participaram, de 13 a
15, em Brasília, do 7º
Congresso Nacional da
Fenajud. Em pauta, PEC
190; Previdência;
direito de greve;
intercâmbio de
informações sindicais,
entre outros temas.

CONGRESSO

2008

N O V E M B R O

2009



Para Zélia Nery da Silva, de 57 anos, que trabalha

como técnica-judiciária na Diretoria de Recursos

Humanos do TJGO, o sindicato tem contribuído para

que benefícios há muito tempo aguardados se

tornassem realidade. "Para muita gente, esse valor do

auxílio-alimentação fez uma diferença enorme",

destaca. Zélia mora com a irmã e as compras de

supermercado, de sua responsabilidade, agora pesam

menos no bolso.

Até ser aprovado pela Corte Especial, foram

inúmeras as reuniões realizadas pelo SINDJUSTIÇA

com a diretoria-geral do TJGO e a presidência do

órgão a fim de garantir a concessão do auxílio-

alimentação aos servidores. O sindicato havia

pleiteado a fixação de um valor maior do benefício,

com base em estudos de outros Estados. Mas tem, de

agora em diante, mais esta bandeira, a de melhorar a

quantia paga pelo auxílio.

Da esquerda para a direita, Fabrício Duarte, Fábio de Queiroz e Rosângela Alencar: diálogo com presidente Ney Teles pelo auxílio-alimentação
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Em reunião com o então
presidente do TJGO, Paulo
Teles, diretoria do
SINDJUSTIÇA tem a garantia
de envio do Plano de Cargos e
Salários dos Servidores (PCS
de 2010) para votação da
Corte naquele mês. Na
ocasião, a presidente
Rosângela Alencar ressaltou a
necessidade de se resgatar a
dignidade salarial dos
trabalhadores.

O anteprojeto do Plano de
Cargos e Salários é
aprovado pela Corte
Especial e encaminhado à
Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás. O antigo
PCS já foi um avanço em
relação ao de 2004, mas
ainda deixou de fora
várias reivindicações da
categoria, que só seriam
corrigidas no PCS de 2012.

PCS PCS APROVADO

2009

A B R I L

O SINDJUSTIÇA
protocola pedido de
providências junto ao
TJGO solicitando a
criação do cargo em
comissão, destinado a
servidor do quadro
efetivo, de secretário de
diretor do Foro também
nas comarcas de
entrância inicial.

SECRETÁRIO DE FORO

J U N H O N O V E M B R O



Confira algumas das grandes conquistas obtidas nesses seis anos a partir da
luta coordenada pelo SINDJUSTICA em defesa da valorização do servidor

AÇÃO 110
n SINDJUSTIÇA ingressou com ação em
2002, mas o recebimento só se deu em 2008,
com a intervenção da entidade em Brasília e
em Goiânia. Trata-se do pagamento de uma
diferença equivalente a R$ 100 descontada
dos salários dos servidores à época do
ingresso da ação. Valor foi pago integral em
junho de 2008 aos filiados

AÇÃO 7.7
n À época da implementação do Plano
Bresser, os salários dos servidores do
Judiciário não foram convertidos
adequadamente, havendo perdas. A ação
movida pelo SINDJUSTIÇA beneficiou a
totalidade dos servidores. Valor devido foi
parcelado em 60 meses a partir de meados de
2009, com correção mensal pelo INPC.
Pagamento só foi possível graças aos vários
agravos impetrados pelo SINDJUSTIÇA

PCS
n Aprovado em junho de 2012, o novo PCS
atendeu a várias reivindicações do
SINDJUSTIÇA, sendo a mais importante delas a
isonomia entre os cargos do interior e da capital
(veja mais detalhes em quadro da página 19)

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
n O pedido de concessão do auxílio-
alimentação ocorreu 12 meses antes de sua
aprovação. Após muita gestão do sindicato
junto ao TJGO, benefício foi aprovado, em abril
de 2013

MANDADO DE SEGURANÇA
n Em decisão inédita, a Corte Especial julgou
procedente mandado de segurança impetrado
pelo SINDJUSTIÇA assegurando legitimidade
do movimento grevista de 2011, evitando,
assim, o corte de ponto dos servidores que
aderiram ao movimento

DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
n CNJ determinou, após procedimento
protocolizado pelo SINDJUSTIÇA, que o TJGO
efetue o pagamento das diligências da justiça
gratuita consideradas infrutíferas

SERVIDORES EFETIVOS
n Também graças a provocação do
SINDJUSTIÇA, CNJ determinou ao TJGO que
projete a reestruturação do seu quadro de
servidores promovendo a substituição dos
comissionados pelos do seu próprio quadro

MAIS ESTRUTURA
n Pedido de providências do SINDJUSTIÇA ao
CNJ levou o órgão a determinar ao TJGO que
empreenda esforços para minorar a carga
excessiva de trabalho dos escreventes

CONTADORES
Após várias investidas do SINDJUSTIÇA,
em 2013 foi aprovada gratificação FEC-4
para analista de cálculos de contas I e II

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
n O SINDJUSTIÇA conseguiu estender o prazo
para pagamento de empréstimo consignado
para servidores do Judiciário em até 96 meses

DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
n SINDJUSTIÇA obteve vitória no pedido de
reajuste nos valores da despesa de locomoção
do oficial de Justiça avaliador judiciário
referente a mandados da justiça gratuita e aos
mandados cíveis

ISENÇÃO DE IMPOSTO
n Também graças a pedido do
SINDJUSTIÇA, o TJGO se isentou de cobrar
imposto de renda sobre os juros moratórios
nas parcelas indenizatórias referentes às
diferenças salariais sofridas com o Plano
Bresser (Ação 7.7).
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Defesa jurídica

Grandes vitórias

Evolução do número de ações movidas pelo
SINDJUSTIÇA em defesa do filiado

AÇÕES JUDICIAIS

Em 2008

32
processos

Em 2013

72
processos

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em 2008

20
processos

Em 2013

128 
processos
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Aprovada pela Assembleia, lei
do PCS foi sancionada pelo
Executivo com vetos a
benefícios previstos no
anteprojeto encaminhado pelo
TJGO ao Poder Legislativo,
como os auxílios-alimentação,
creche, transporte e saúde.

SANÇÃO E VETOS

2010

SINDJUSTIÇA protocoliza novo
pedido de providências
solicitando ao TJGO que
encaminhe ao Poder
Legislativo projeto de lei
criando benefícios para os
servidores que foram retirados
do PCS aprovado naquele ano,
como os auxílios-saúde,
creche, alimentação e
transporte.

BENEFÍCIOS

J A N E I R O M A I O



ISONOMIA SALARIAL
nO novo PCS acabou com a discriminação
existente no passado, passando a tratar com
igualdade servidores que desempenham as
mesmas funções, ainda que em diferentes
entrâncias. Os antigos 28 cargos foram
transformados em apenas três. Para citar um
exemplo do ganho que houve em relação a
alguns cargos, o auxiliar judiciário, que recebia
como salário base R$ 2.164,28, como analista
judiciário área de apoio judiciário e
administrativo classe A nível 1 passou a
receber R$ 2.749,82.  

RELOTAÇÃO
nServidor aprovado em concurso público e que
alcançou a estabilidade passa a poder permutar
ou relotar onde houver vaga, independentemente
da comarca, unidade judiciária e entrância de
lotação, bastando respeitar a previsão de
número mínimo e máximo de servidores por
comarca.

GIF
nAntes limitada em 5%, a Gratificação de
Incentivo Funcional avançou para índice de
10%, renovando-se a cada quinquênio a
partir da concessão de cada percentual de
2%. O servidor passou a ser remunerado
em 2% por ações de treinamento que
totalizem pelo menos 120 horas. Antes, o
percentual era de 1%.

VALORIZAÇÃO DO ESTUDO
nO servidor que conclui curso lato sensu ou
stricto sensu em área de interesse do Poder
Judiciário recebe gratificações de 30% (se for
doutor), 20% (se for mestre) e 10% (se for
especialista). A lei anterior previa porcentagens
menores. Além disso, tais gratificações agora

podem ser cumuladas, tanto entre si, quanto
com as gratificações dadas por ações de
treinamento, o que a lei anterior impedia.

INSTRUTORIA INTERNA
nO servidor cadastrado como instrutor interno
para cursos de formação, desenvolvimento ou
ações de treinamento passou a receber
gratificação de instrutoria interna (GII) no valor
de 1,5% por cada hora de capacitação
ministrada, limitada a 120 horas por ano.

RISCO DE VIDA
nA nova lei permitiu o acréscimo de adicional
por risco de vida ao percentual de 10%.

PROGRESSÃO FUNCIONAL
nA avaliação do servidor para fins de
progressão funcional na carreira ocorria a cada
dois anos; passou a ser feita 
anualmente. 

DIPLOMA
nPara servidores de nível superior portadores de
diplomas que tenham relação com a atividade
que exercem no Poder Judiciário foi assegurada
a gratificação de 25% sobre seu vencimento.

CONSELHO
nO Conselho Setorial de Política Salarial passou
a ser permanente. 

DATA-BASE
nA partir de 2013 os servidores passaram a ter
assegurada a revisão geral anual de sua
remuneração, sempre no mês de janeiro.

(Fonte: Departamento Jurídico do SINDJUSTIÇA)

PCS (Lei 17.663, de 14 de junho de 2012)
Principais vantagens advindas com o novo
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Passados 18 anos, servidores
representados pelo
SINDJUSTIÇA começam a
receber as parcelas - em
número total de 60 - referente
ao pagamento da Ação
Coletiva conhecida como 7.7.
Trata-se de indenização por
perdas do Plano Bresser, de
1992. Foram quase duas
décadas de lutas, até que o
direito fosse reconhecido e o
crédito começasse a ser pago.

AÇÃO 7.7

J U L H O

O SINDJUSTIÇA obteve
vitória em apelação do
sindicato em favor de
cerca de 2 mil servidores
que deixaram de receber
gratificação de nível
superior entre 2003 e
2005. Neste período,
servidores que
solicitaram o pagamento
da gratificação tiveram o
pedido negado.

NÍVEL SUPERIOR

A G O S T O

Por ato da presidente
Rosângela Alencar, o
SINDJUSTIÇA passa a
contar com um
Departamento dos Oficiais
de Justiça. Na ocasião, a
presidente nomeou o oficial
de Justiça Divino Lopes para
assumir a pasta. O servidor
permanece, na atual gestão,
à frente dos assuntos
relacionados à categoria.

OFICIAIS DE JUSTIÇA

O U T U B R O
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nossAs muitAs 

DEFESA DE DIREITOS

lutas
Representantes sindicais de Alagoas e do Rio Grande
do Norte confirmam que participação do sindicato foi
fundamental para aprovação da da PEC 190/2007 -
PEC 59/2013 - na Câmara dos Deputados, no ano

passado. Além da proposta, data-base, defesa em prol
de melhorias vencimentais, concessões de auxílios e a
melhoria da segurança nas comarcas do interior estão

entre as principais bandeiras da atual gestão
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L "A mais honrosa das ocupações é servir o público e

ser útil ao maior número de pessoas." A frase do
escritor e ensaísta francês Michel de Montaigne, datada
do século XVI, permanece muito atual aos dirigentes
do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça
do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA). Hoje, com quase
4 mil filiados, compete ao sindicato ser útil, "defender e
representar legalmente os funcionários trabalhadores
da Justiça Estadual de 1ª e 2ª instância, com área de
ação em todo o território nacional", conforme versa o
artigo 1º de seu estatuto. E assim tem sido.

Em 24 anos de história, constam nos registros
oficiais do sindicato e na memória dos servidores
filiados - e mesmo dos não-filiados - movimentos
paredistas que uniram servidores em todo o Estado
em busca de reposição e melhoria salarial,
implementação do Plano de Cargos e Salários (PCS),
ampliação de benefícios concedidos por meio de
convênios e ações realizadas pelo sindicato para o
bem-estar da categoria. A concessão do auxílio-
alimentação e a recente aprovação da data-base dos
servidores da Justiça goiana pela Corte Especial são
algumas das conquistas recentes encabeçadas pelo
sindicato nas duas gestões da então presidente
Rosângela Alencar (2008/2010 e 2011/2013) - veja
reportagem sobre o tema na página 8.

Após seis anos de angustiante espera, a Proposta de
Emenda Constitucional PEC 190/2017 - PEC
59/2013, foi aprovada pela Câmara dos Deputados,
em 2013. A matéria, que recebeu o número de PEC
59/2013, tramita agora no Senado. E os servidores da
Justiça goiana fazem parte dessa história. É o que
constata o presidente do Sindicato dos Servidores do
Judiciário de Alagoas (Serjal), Ednor Gonzaga Júnior. 

Para o alagoano, "o SINDJUSTIÇA sempre esteve
na linha de frente desse pleito, atuando com seus
dirigentes e também com significativa
representatividade de sua base de servidores nas
mobilizações". Os representantes do sindicato,
sobretudo o então 1º vice-presidente e agora
presidente eleito do SINDJUSTIÇA, Fábio de
Queiroz, do então vice-presidente para Assuntos
Esportivos e 
Sócioculturais, Fabrício Duarte de Sousa, e
servidores mobilizados por eles atuaram em busca
de votos para a aprovação da PEC junto aos
gabinetes de parlamentares e líderes das bancadas
goianas. Apenas três parlamentares do Estado, sendo
eles Carlos Lereia (PSDB-GO), Valdivino de Oliveira
(PSDB-GO) e Magda Mofatto (PTB-GO) votaram
contra a proposta de emenda Constitucional. O
resultado foi favorável para os servidores com
aprovação que contou com 400 votos favoráveis, 4
votos contrários e 3 abstenções.

O SINDJUSTIÇA-GO 
sempre esteve na linha 
de frente desse pleito – 
PEC 190/2007."

EDNOR GONZAGA JÚNIOR,

presidente do Serjal

‘‘

R
EV
IS
TA
 D
O
 S
IN
D
JU
S
TI
Ç
A
  
 |
  
 2
01
4

22

O SINDJUSTIÇA aciona o
Conselho Nacional de Justiça
para fazer valer o direito dos
trabalhadores de receber pelas
horas-extras de trabalho nas
comarcas de todo o Estado. O
sindicato havia, antes, entrado
com pedido de solução do
problema junto ao TJGO,
porém sem resposta positiva.

HORA-EXTRA

2010 2011

D E Z E M B R O



A contribuição do SINDJUSTIÇA na organização
de comitivas à Capital Federal, em busca da
aprovação do pleito ocorreu por diversas vezes
desde 2007, juntamente com a Federação Nacional
dos Servidores do Judiciário nos Estados (Fenajud),
e foi intensificada nos últimos anos. Ednor Gonzaga
destacou que todo apoio dado pelo SINDJUSTIÇA
foi e é fundamental para a aprovação da PEC,
"principalmente pela capacidade de arregimentar os
valorosos companheiros da base, o que se deu em
várias oportunidades", reforçou o presidente do
Serjal.

Bernardo de Sena Fonseca, oficial de Justiça
coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte
(Sisjern) e secretário de Comunicação, Imprensa e
Divulgação da Fenajud, também reconhece o
trabalho do sindicato goiano em prol do pleito
nacional da categoria. "Se considerássemos apenas a
atuação da Fenajud, sem a união dos sindicatos,
principalmente sem a mobilização da base de
servidores do Estado de Goiás em comitiva, a força
não seria a mesma", enalteceu Bernardo. 

O coordenador acredita que a PEC 190 foi a
grande substância unificadora dos sindicatos no
País. "Criamos unidade, apesar das diferenças. O
trabalho em prol da proposta foi o grande eixo que
uniu todos nós", analisou o oficial de Justiça. Os
representantes dos servidores de Alagoas e do Rio

Grande do Norte são consensuais em relação à
importância do SINDJUSTIÇA neste pleito. Ambos
creem que essa primeira vitória seria mais difícil sem
o apoio dos goianos. "A participação dos
companheiros de Goiás se tornou estratégica",
destacou Ednor Gonzada, em decorrência do Estado
ser a unidade da federação mais próxima de Brasília,
tanto em função da logística, quanto pelo diálogo
estabelecido com parlamentares e que foi
considerado extremamente importante para a
aprovação da matéria na Casa.

A advogada do SINDJUSTIÇA, Rúbia Bites, que
acompanhou por diversas vezes a comitiva goiana
em Brasília, ressalta que "o projeto aprovado foi
somente em relação ao Estatuto Geral dos
Servidores do Poder Judiciário, sendo vedada a
isonomia salarial dos servidores". Ela explica que os
regimes e condições de trabalho dos servidores e
serventuários da Justiça nos Estados são
heterogêneos, "em razão do modelo federativo em
que cada Assembleia Legislativa estabelece as
normas regentes da matéria".

Rúbia Bites acredita que a proposta suscitará
ainda ampla discussão nas bases sindicais nos
Estados da Federação. A advogada deixa claro que o
SINDJUSTIÇA não admitirá supressão de direitos
dos servidores conquistados até aqui. "O sindicato
não se olvidará em providências e ações que visem
resguardar direitos adquiridos", observa.

mobilização pelo
Estatuto Único
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O sindicato conquista vitória
no CNJ, que determina ao
TJGO o pagamento aos
oficiais de Justiça também
das diligências consideradas
infrutíferas nos processos
beneficiados pela Justiça
Gratuita.

INFRUTÍFERAS

A B R I L

Nova ação do
SINDJUSTIÇA requer o
pagamento de
gratificação de nível
superior a todos os
servidores do Judiciário,
sem distinção, que não
foram contemplados nos
decretos judiciários que
tratavam do tema.

NÍVEL SUPERIOR

Em Happy Hour especial,
servidores comemoraram 22
anos de história do
SINDJUSTIÇA, sindicato de
luta que encampou, nessas
mais de duas décadas de
história, muitas batalhas em
prol de melhores condições
de vida e trabalho para seus
filiados.

22 ANOS
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Em encontro realizado em
Santo Antônio do
Descoberto, diretoria do
SINDJUSTIÇA reuniu
servidores lotados nas
comarcas do Entorno de
Brasília para discutir
alternativas para melhoria
das unidades judiciárias.

ENTORNO

2011

SINDJUSTIÇA
representa
magistrados de
algumas comarcas do
Estado com histórico
de mal relacionamento
com servidores,
causando problemas
para o desempenho
laboral dos filiados.

ASSÉDIO

M A I O

Benefícios
Na visão da advogada, a luta será árdua, mas leva em

conta que a concepção de um regime jurídico nacional para
os servidores do Poder Judiciário será positivo. Rúbia cita
como exemplo relevante a submissão administrativa dos
órgãos judiciários de todas as esferas federativas ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  Ela ressaltou o fato de
que "os agentes e servidores dos Poderes Executivo e
Legislativo em nível federal, estadual e municipal não se
sujeitam a leis orgânicas de característica unitária",
observando que o mesmo não ocorre com os magistrados
de todas as esferas, que são indistintamente submetidos
somente à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).
"Em função disso, considero otimista e legítima a proposta
de unificação ora pleiteada pelos servidores do Judiciário",
afirma Rúbia Bites

Apesar de desejável, a advogada pondera que não há
como precisar e nem equacionar quais serão os reais
benefícios adquiridos caso seja sancionado o estatuto
nacional, em decorrência da diversidade de quadros,
níveis e espécies de cargos e funções, assim como
direitos e deveres dos servidores com características
variáveis entre os Estados. "Os sindicatos deverão se
posicionar firmemente no sentido de que haja realmente
melhorias das condições de trabalho e remuneração dos
servidores, independentemente de situações e conceitos
divergentes entre um Estado e outro", defende Rúbia. A
advogada acredita que o Estatuto Único dos Servidores
poderá garantir, sim, formas mais eficientes, justas e
eficazes na gestão de pessoal e também no que se refere à
modernização e aperfeiçoamento das estruturas
judiciárias.

Entendendo a PEc

> “Art. 93-A. Lei complementar, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário. 
Parágrafo único. As Leis Estaduais observarão
o disposto na lei complementar de que trata o
caput."

> A Proposta de Emenda Constitucional nº
l90/2007 propõe o acréscimo do artigo 93-A
e parágrafo único à Constituição Federal.
"Lei complementar, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário.
Parágrafo único. As Leis Estaduais
observarão o disposto na lei complementar
de que trata o caput”, dispõe o texto.

Veja o que prevê a Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC 190/2007 - PEC 59/2013)



Lutas por benefícios
mobilizam sinDJustiÇA
e seus filiados

Entre os benefícios ainda pleiteados pelo Sindicato
dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado
de Goiás (SINDJUSTIÇA) que podem interferir
positivamente na qualidade de vida e prestação
jurisdicional dos servidores está também o auxílio-
creche, solicitado pela entidade ao Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO) ainda em 2010. Em
Goiânia, pais com filhos de 2 a 4 anos e 11 meses de
idade contam com as instalações da Creche do
Judiciário, que consegue atender, hoje, o quantitativo
de 80 crianças. O espaço foi projetado, inicialmente,
para 150. Segundo informações do TJGO, a creche
foi instalada no ano 1995, no Setor Oeste da capital,
num espaço de 1.152 metros quadrados de área
construída. A unidade conta com seis salas de
atividades, parquinho, refeitório, brinquedoteca, sala
de pintura, refeitório, palco para teatro, lavanderia,
sala de reuniões, dentre outros espaços.  

A mãe de Rafael Máximo de Souza, de 2 anos e 3
meses de vida, servidora da Divisão de
Desenvolvimento Humano do TJGO Arlene Máximo
de Carvalho, aprova as instalações e o trabalho
desenvolvido pelas pedagogas, mas reclama que o
horário de serviço oferecido pela creche não atende à
necessidade dos servidores. Com carga horária de
trabalho semanal de 30 horas, Arlene tem que
cumprir jornada de 8 horas em um dia na semana

para compensar meia hora diária não trabalhada em
função do horário de atendimento da creche que, no
turno vespertino, recebe as crianças a partir das
12h30. "Eu teria que entrar às 12 horas e sair às 18
horas aqui do Tribunal. Mas como a creche não
atende antes deste horário, tenho que chegar mais
tarde ao trabalho, porque preciso deixar o Rafael, já
que não tenho outra pessoa para levá-lo", explicou a
servidora. 

Arlene Máximo ponderou ainda que, "infelizmente,
somente os servidores que trabalham em Goiânia
podem ter o benefício". Ela defende atendimento
igualitário a todos e não se sente confortável com a
situação de pais servidores que não contam com o
mesmo apoio no interior do Estado. "Pensando numa
justiça igualitária, seria melhor que tivéssemos um
auxílio no valor compatível às opções que o mercado
oferece com serviços semelhante ao que temos hoje na
creche", pontuou Arlene.

Questão social
A mesma defesa faz a escrevente da comarca de

Ceres Aparecida Oliveira de Moraes Sousa, que tem a
filha de 2 anos e 8 meses e precisa deixá-la em escola
que cobra mensalidade de R$ 300. "Tenho que
trabalhar e, como meus familiares não estão aqui, não
tenho ninguém além do meu esposo, que também
trabalha o dia todo, para ficar com a Isabela",
justificou Aparecida Sousa. A servidora avalia que se
tivesse creche no interior como tem em Goiânia, teria
mais comodidade, segurança e poderia fazer outros
investimentos com o valor destinado às
mensalidades. Por ano, ela desembolsa
aproximadamente R$ 3,3 mil.
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A G O S T O S E T E M B R O

SINDJUSTIÇA inicia
mobilização com série
de paralisações
semanais como
reivindicações junto ao
TJGO de perdas
salariais acumuladas. O
movimento atinge cerca
de 80% das comarcas
de todo o Estado.

PARALISAÇÕES

Em Assembleia Geral dos
filiados ao SINDJUSTIÇA, a
categoria aprovou greve no
Judiciário a partir de 14 de
setembro seguinte. O
movimento cobrava a
revisão do PCS e
recomposição salarial, entre
outras reivindicações.

GREVE APROVADA

Em Assembleia histórica realizada
pelo SINDJUSTIÇA no dia 14 de
setembro, trabalhadores do
Judiciário, vestindo camiseta
vermelha da campanha pela
reposição salarial, aprovam greve
geral, por tempo indeterminado, a
partir do dia 20 daquele mês. A
assembleia, realizada no auditório
do Tribunal de Justiça, reuniu
quase 500 servidores.

TRABALHADORES EM GREVE

çç
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Um dia após deflagrar greve geral
dos servidores do Judiciário,
SINDJUSTIÇA protocoliza mandado
de segurança com o objetivo de
impedir que a administração do
Tribunal efetue o corte de ponto
dos grevistas. Julgado procedente,
o mandado de segurança garantiu
que nenhum trabalhador tivesse o
ponto cortado durante os 60 dias
de paralisação.

MANDADO DE SEGURANÇA

2011

S E T E M B R O

No dia 28 de setembro,
1,1 mil servidores em
greve ganharam as ruas
da capital reivindicando
reposição salarial e
revisão do PCS. O grupo
saiu do TJGO, passou
pelo Palácio Pedro
Ludovico e chegou à
Assembleia Legislativa.

MARCHA

Aparecida Sousa fez também reflexão acerca do papel
de ser mãe e de ter que trabalhar fora, sem o apoio
necessário aos filhos. "Por isso é que muitas mulheres
optam apenas pela carreira e não querem a maternidade,
por conta dessa dificuldade de conciliar as duas coisas. Ou

pior, mães que deixam seus filhos aos cuidados de
desconhecidos que acabam os educando de forma errada.
Essas crianças se tornarão o quê na vida adulta sem o
devido cuidado dos pais?", refletiu. Para a servidora, essa
questão social é relevante e também deveria ser colocada
em discussão pelos dirigentes do tribunal.

Novo benefício
Em termos práticos, consta no atual planejamento

estratégico do TJGO um projeto que prevê a criação de um
benefício chamado "Auxílio Pré-escolar", segundo
informações da Diretoria-Geral. Trata-se de um projeto
elaborado pela Diretoria de Recursos Humanos que, se
aprovado, poderá beneficiar crianças de 0 a 5 anos e 11
meses de idade em todo o Estado. O projeto está ainda em
avaliação na Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, que
já se reuniu diversas vezes com o Conselho de Pais para
discutir o benefício. “A intenção é que o estudo seja
concluído até o fim de 2013, para saber se é viável ou não",
estimou no fim do ano passado o diretor-geral do TJGO em
entrevista à revista. O benefício, entretanto, ainda não tem
dada para começar a ser pago.

Pensando numa justiça igualitária, 
seria melhor que recebessemos 
um auxílio no valor compatível às 
opções que o mercado oferece." 

ARLENE CARVALHO

servidora da Divisão de Desenvolvimento Humano do TJGO

‘‘

Diretor-geral do TJGO, Wilson Gamboge Júnior

Vejo a contribuição do SINDJUSTIÇA,
como orgão representativo dos
servidores, como indispensável 
neste processo de estudo para
implantação do benefício." 

WILSON GAMBOGE

diretor-geral do TJGO

‘‘



Alguns levantamentos prévios realizados pelo
TJGO identificaram que o auxílio teria que atender,
hoje, cerca de 800 crianças, na capital e no interior.
Ou seja, dez vezes mais do que a atual creche do
Judiciário consegue acolher. De acordo com a
Diretoria-Geral, o benefício seria repassado aos
servidores em pecúnia e o valor estudado gira em
torno de R$ 425. "Temos hoje a estrutura funcional
da creche, que funciona muito bem. Mas se
percebermos a viabilidade, se o orçamento
comportar, o benefício será instituído por meio de
decreto da Presidência", afirmou Wilson Gamboge,
que ressaltou que, caso implementado o auxílio, o
TJGO não teria condições orçamentárias para manter
a creche ativa.

O sindicato defende que todos os servidores sejam
contemplados com o benefício e se colocou à
disposição da administração para auxiliar nas
discussões. Inclusive, o assunto já havia sido objeto
de pauta de reivindicações de servidores em
audiências com o sindicato no decorrer de 2009,
audiências estas que resultaram em pedidos
administrativos ao TJGO. Pedido de providências do
sindicato também em 2010 tentou incluir a
aprovação do benefício no projeto de Lei do Plano de
Cargos e Salários dos servidores e foi vetado pelo
Poder Executivo na lei que modificou o plano
naquele ano. O auxílio era visto pelos servidores
como um dos mais positivos. 

O Diretor-Geral reconhece o trabalho do sindicato
e o considera essencial para a viabilização do projeto.
"Vejo a contribuição do SINDJUSTIÇA, como órgão
representativo dos servidores, como indispensável
neste processo de estudo do benefício", observou

Wilson Gamboge, que destacou ainda que não há
nada que o tribunal faça na política de pessoal que o
SINDJUSTIÇA não possa auxiliar. "Não trabalhamos
sozinhos e é o sindicato quem traz a impressão dos
servidores", constatou Gamboge. 

Para a servidora de Ceres Aparecida Sousa, a
atuação do sindicato é percebida pelos servidores.
"Nós temos sentido esta atuação e a mais recente
é a nossa conquista do auxílio-alimentação",
ressaltou a servidora, que acredita que com muita
luta e esforço os servidores serão favorecidos com
o novo benefício. Aparecida Sousa até sugeriu
estudo por parte TJGO para que, se aprovado,
seja visto a possibilidade de convênios com
instituições que se encaixem no perfil do projeto
e atendam os servidores de acordo com o valor do
auxílio a ser percebido. "A luta dos servidores é
constante e nós vamos conseguir", falou com
otimismo a servidora.
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MARCHA

Não podemos deixar nossos servidores,
magistrados e jurisdicionados à mercê da
sorte e sem o apoio que garanta a
segurança durante a jornada laboral.”

ROSÂNGELA ALENCAR
presidente do SINDJUSTIÇA

‘‘



Outro assunto recorrente entre os servidores e
em pedidos de providências do Sindicato dos
Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de
Goiás (SINDJUSTIÇA) ao Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJGO) e que permanece como
uma das principais bandeiras da entidade tem
sido a questão da segurança nas unidades
judiciárias, tanto na capital quanto no interior do
Estado. Em algumas comarcas, a situação
encontra-se crítica. São os casos de Santo Antônio
do Descoberto, Águas Lindas, Valparaíso,
Goiandira, Silvânia, Urutaí, Leopoldo de Bulhões,
entre outras localizadas no Entorno do Distrito
Federal, que já foram alvo, ou correm riscos
constantes, de assaltos. Ainda se registrou
ocorrência de crime de furto nos Fóruns de Rio
Verde e Cidade Ocidental, no início de 2013. E
não se trata apenas de vigilância nos prédios. De
2011 para cá, ocorreram incêndios nas comarcas
de Aragarças, Jaraguá, Itaberaí, Formosa,
Itumbiara e o mais recente em Cristianópolis, no
fim do mês de julho de 2013. Há indícios de
motivação criminosa nos incêncios e as polícias
locais investigam se bandidos teriam intenção de
destruir os arquivos destas unidades. 

Mais um registro de insegurança ocorreu

>
ES
PE
CI
A
L Por mais 

segurança nas
unidades judiciárias 

também em julho do ano passado em Jaraguá.
Uma testemunha foi assassinada com seis tiros e
dois réus ficaram gravemente feridos logo após
audiência no Fórum, já na saída do local. O fato
repercutiu e foi notícia nos principais veículos de
comunicação do Estado. 

Por falta de segurança, unidades judiciárias no Estado
são alvos de marginais, colocando em risco a vida de
servidores e jurisdicionados
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Em assembleia,
servidores do
Judiciário decidem
pelo fim da greve
geral, que durou 62
dias.

FIM DA GREVE NO PALÁCIO

2011

A presidente Rosângela
Alencar se encontra com
o governador Marconi
Perillo para tratar de
assuntos de interesse
da categoria. O encontro
ocorreu no salão nobre
do Palácio das
Esmeraldas.

N O V E M B R O D E Z E M B R O

2012



As comarcas de Senador Canedo e Taquaral
também sofrem com a falta de segurança aos
servidores por questões estruturais nos prédios. Em
Goianira, a preocupação se volta para os oficiais de
Justiça, que reclamam da falta de reforço policial no
cumprimento de mandados que exigem tal medida.

Em várias reuniões do SINDJUSTIÇA com

os servidores do interior, a ausência de guardas
ou seguranças especializados nos Fóruns
durante a noite, nos fins de semana e também
em feriados sempre foi questionada. A falta de
segurança é uma das principais reclamações. O
sindicato tem se empenhado e já encaminhou
pedidos de providências solicitando
cumprimento de determinação do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Resolução nº 104/2010, que exige dos
Tribunais a tomada de providências neste
sentido. A então presidente do sindicato,
Rosângela Alencar, frisou que a entidade tem
alertado o Poder Judiciário goiano para a
tomada de providências há anos, pensando
também na qualidade e eficiência da prestação
jurisdicional. “Não podemos deixar nossos
servidores, magistrados e jurisdicionados à
mercê da sorte e sem o apoio que garanta a
segurança durante a jornada laboral”,
enfatizou Rosângela.

A resposta do TJGO para solucionar a questão
da insegurança nas comarcas virá com a
contratação de empresa de guarda especializada
em segurança para todas as unidades judiciárias
no Estado. Segundo informações noticiadas na
Coluna Direito e Justiça do jornal O Popular no
início de agosto do ano passado, o Tribunal
pretende investir cerca de R$ 4,5 milhões por
ano em segurança, na tentativa de resguardar
servidores, magistrados e jurisdicionados. O
projeto está sendo coordenado pelo diretor-
geral, Wilson Gamboge Júnior. 

Fragilidade nas estruturas dos fóruns de
Goiás expõe situação de insegurança
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Durante solenidade de
posse, o então presidente
do TJGO, desembargador
Leobino Valente Chaves,
comprometeu-se com a
valorização dos servidores
do Judiciário.

POSSE NOVO PCS

2012

À unanimidade de
votos, os membros da
Corte Especial do
Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás
aprovaram a
reestruturação da
carreira dos servidores
do Judiciário goiano.

M A R Ç O A B R I L



Reafirmando o seu posicionamento contra a
criação de novos 489 postos, entre cargos
comissionados e funções gratificadas nos quadros
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o
Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça
do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA), na sessão da
Corte Especial que submeteu a matéria à votação e o
projeto da data-base da categoria, lançou a
campanha "Salário, sim. Gratificação, não". Na
ocasião, foram distribuídas camisetas aos servidores
que compareceram ao plenário. E a iniciativa não
ficou restrita à manifestação e nem tão somente ao
discurso dos seus dirigentes.

Antes mesmo da aprovação dos dois projetos, o
SINDJUSTIÇA já havia protocolizado no Conselho
Nacional de Justiça, em julho, o Pedido de Controle
Administrativo (PCA) nº 0004108-
48.2013.2.00.000, solicitando intervenção no
Tribunal goiano para determinar alteração no artigo
8º, parágrafo 5º, do Plano de Cargos e Salários (Lei
17.663/2012), vez que fere Resolução nº 88 do CNJ.
Segundo consta no referido artigo, considerado
inconstitucional pelo sindicato, “pelo menos 50%
dos cargos em comissão devem ser preenchidos por
servidores efetivos, exceto para assessoramento de
juízes de Direito e desembargadores”. A resolução
do Conselho determina aos Tribunais a reserva
mínima de 50% destas vagas de assessoria de
magistrados para servidores concursados. 
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Hoje, boa parte dos cargos em comissão do TJGO
são pertinentes a funções de assessoramento de
juízes e desembargadores, sendo que 72% deles são
ocupados por servidores não efetivos, restando aos
concursados menos de um terço, conforme dados
apresentados pelo sindicato ao CNJ.

Por meio do ofício nº 41/2013 endereçado ao
presidente da Comissão de Regimento e
Organização Judiciária do TJGO, desembargador
Carlos Escher, após a aprovação do projeto que cria
os novos cargos e funções, o sindicato requer a
revisão da verba destinada para pagamento de altas
gratificações a funcionários não concursados, em
grande parte, para que esta seja revertida em
melhoria da remuneração aos servidores efetivos. O
valor da verba, hoje, chega a R$ 7 milhões ao mês,
conforme consta nos dados do Portal daR
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“Pelo menos 50% dos cargos em
comissão devem ser preenchidos
por servidores efetivos.” 

É o que diz resolução do CNJ, para a qual o

SINDJUSTIÇA pede cumprimento pelo TJGO.

‘‘

O SINDJUSTIÇA lança, no dia
1º de maio daquele ano, o
novo site da entidade na
internet. Maior interatividade
e conectividade com os
servidores filiados, bem como
a produção de conteúdo
noticioso de qualidade foram
algumas das razões que
levaram a entidade a inovar
lançando o novo canal.

NOVO SITE GREVE APROVADA

2012

Em Assembleia Geral dos
filiados ao SINDJUSTIÇA, a
categoria aprovou greve no
Judiciário a partir de 14 de
setembro seguinte. O
movimento cobrava a revisão
do PCS e recomposição
salarial, entre outras
reivindicações.

M A I OM A I O



Transparência do TJGO. 
A então presidente do sindicato, Rosângela

Alencar, sugeriu no expediente  que o Tribunal
faça uma reforma administrativa "urgente",
visando a garantir o princípio da isonomia aos
servidores da Casa, que se sentem "insatisfeitos
com os critérios utilizados para escolher quem
recebe tais gratificações", justifica. O fato é que o
número de recursos administrativos interpostos
pelos servidores junto à Diretoria de Recursos
Humanos em decorrência dessas gratificações têm
aumentado, interferindo na unidade da categoria.

Para o SINDJUSTIÇA, a diminuição do valor das

gratificações e o aumento real na remuneração dos
servidores, além de ser contabilizado para fins de
aposentadoria, também trará ganhos a todos,
porque vai proporcionar mais harmonia entre os
trabalhadores e, ainda, mais celeridade na prestação
dos serviços nas unidades judiciárias. 

Os dirigentes do SINDJUSTIÇA afirmam que
continuarão na luta para que a norma do CNJ seja
cumprida pelo Poder Judiciário goiano e a
remuneração dos servidores seja mais justa e de
acordo com o desempenho de seus trabalhos que
posicionam o TJGO entre as primeiras colocações
das metas propostas pelo órgão.

Membros da diretoria do SINDJUSTIÇA vestem camiseta da campanha Salário Sim, Gratificação Não, durante sessão na Corte Especial
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J U N H O

O anteprojeto do novo
PCS chega à Assembleia
Legislativa em 8 de maio,
quando começou a
tramitar naquela casa.
Projeto foi aprovado em
primeira votação em 30
de maio. 

PCS NA ASSEMBLEIA SANÇÃO

No dia 14 de junho, o
governador Marconi
Perillo sancionou, na
sede do TJGO, na
presença de uma grande
quantidade de
servidores e da diretoria
do SINDJUSTIÇA o novo
PCS.

J U L H O

FÉRIAS

Em parceria com o
TJGO, SINDJUSTIÇA
realiza a 18ª edição da
Colônia de Férias,
destinada a filhos de
servidores do Judiciário.
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INFRAESTRUTURA

sinDicAto BuscA AmPLiAR 

Do sERviDoR
patrimônio

Atual gestão do SINDJUSTIÇA investiu nas instalações 
de unidades do sindicato, promovendo ampliações e 
reformas que garantem conforto aos sindicalizados.

Novo imóvel adquirido pela entidade passou por ampla reforma
para receber especialmente servidores em trânsito pela capital
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Poder Judiciário filiados ao Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA), a entidade investiu, nos últimos seis

anos, em ampliações e reformas em unidades que

compõem o patrimônio dos sindicalizados, que contam

com uma série de benefícios e vantagens oferecidas por

uma estrutura própria e valorizada ao longo do tempo.

Entre as principais novidades da infraestrutura do

sindicato estão a ampliação e a reforma da Pousada de

Goiânia e a reforma do clube localizado também na

capital e, ainda, dos chalés da entidade em Caldas Novas.

O mais recente investimento da atual gestão visando à

ampliação do patrimônio do servidor foi a aquisição de

um imóvel em terreno localizado nos fundos da atual

sede do sindicato, no Setor Sul, no final do ano de 2012.

O SINDJUSTIÇA investiu R$ 1,5 milhão na compra do

imóvel, o que permitiu a ampliação da Pousada de

Goiânia, atendendo a uma necessidade dos filiados do

interior que precisam buscar serviços na capital. Para a

reforma, concluída no fim do ano passado, houve outro

aporte significativo de recursos, de aproximadamente

R$ 124 mil. O imóvel possui 585 metros quadrados de

amplo espaço, com localização estratégica.

“Este foi um investimento importante, realizado para

atender uma demanda crescente dos servidores do

interior, que buscam apoio na entidade quando estão de

passagem por Goiânia”, afirmou a então presidente do

SINDJUSTIÇA, Rosângela Ramos de Alencar. O projeto

arquitetônico foi pensado visando ao bem-estar do

visitante, de modo a propiciar um ambiente seguro e

arejado (leia reportagem sobre a nova pousada na

página 40) . 

“A nossa filosofia é tentar trazer para os filiados uma

qualidade de vida melhor”, explica o então vice-

presidente da entidade, Fabrício Duarte. Para a gestão, a

nova aquisição cumpre com uma das metas desta

administração, a de facilitar a vida dos servidores que

operam nas comarcas do interior. A pousada atual

possui hoje um fluxo de 700 pessoas por mês. “Não são

todas as pessoas que residem no interior que têm um

lugar que as abrigue em Goiânia. Por isso, buscamos

atendê-las da melhor forma possível”, lembrando que a

estrutura disponibiliza também veículo para o

transporte de pacientes em tratamento médico.

A servidora de Itumbiara Marina Novaes usa sempre

os serviços da pousada para tratamentos médicos de

rotina. “É uma bênção, porque traz segurança em um

momento importante das nossas vidas”, explica ela,

contando que também usa o espaço para levar a mãe a

profissionais de Goiânia. “Sempre que preciso, consigo

uma vaga e sou muito bem tratada na pousada”, conta

ela, que ficou satisfeita com o projeto do novo espaço.

SINDJUSTIÇA adquire
novo imóvel, que passa
integrar o patrimônio
dos filiados. No valor de
R$ 1,5 milhão, o imóvel
está localizado em área
nos fundos da atual
sede da entidade, no
Setor Sul, em Goiânia.

PATRIMÔNIO

2012

N O V E M B R O



NOSSO PATRIMÔNIO
Novo imóvel em Goiânia
O novo imóvel, adquirido pelo SINDJUSTIÇA em Goiânia, passou
por ampla reforma. A unidade receberá instalação de dez suítes
com ar condicionado do tipo Split; TV e camas novas; lavanderia;
cozinha; sala de convivência; almoxarifado; cinco vagas para
veículos de passeio.

Pousada na capital
Unidade possui cinco suítes e seis alojamentos na sede do
SINDJUSTIÇA, que já funcionam como pousada em Goiânia. O
acesso às unidades é gratuito, bastando haver vaga em data
desejada.

Clube
Localizado em região privilegiada de Goiânia, o clube do
SINDJUSTIÇA foi amplamente reformado e disponibiliza salão de
festas com 50 jogos de mesas e cadeiras, três piscinas, toboágua,
campo de futebol society, quadra poliesportiva, lanchonete, sauna,
salão de jogos, churrasqueiras, quiosques e portaria com controle
informatizado que proporciona segurança no acesso dos visitantes às
dependências do clube. O local pode ser frequentado por filiados e
dependentes, que também podem agendar o espaço para festas e
outros eventos.

Chalés em Caldas Novas
Opção de lazer para os filiados, os 13 chalés com dois quartos,
sala, cozinha e banheiros, localizados em Caldas Novas, no
Residencial Village, possuem infraestrutura completa para a
hospedagem de até dez pessoas por unidade. Cada chalé
recebeu cobertura nas varandas, churrasqueira e banheiro social.
O condomínio possui piscinas e área de lazer. Para usar, os
filiados participam de sorteios mensais, com divulgação no site
do SINJUSTIÇA, o que garante transparência a todo o processo.
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Imóvel adquirido em 2012
Área total: 585 m2

Área construída total: 240 m2

Endereço: Rua 85, nº 16, Setor Sul
Investimento total: 
1.500.000,00

Reforma da nova pousada
Investimento total: 

124.417,06

Reforma do Clube 
do SINDJUSTIÇA
Investimento total: 

18.930,80

Veja números sobre os investimentos feitos
pelo SINDJUSTIÇA na melhoria da
infraestrutura das unidades da entidade

Acesse www.sindjustica.com e veja mais
fotos e informações sobre todas as unidades
que integram o patrimônio físico do
SINDJUSTIÇA.

INVESTIMENTO

2013

M A R Ç O

ESTACIONAMENTO

A presidente do SINDJUSTIÇA,
Rosângela Ramos de Alencar,
protocolou expediente junto à
Diretoria do Foro da comarca
de Goiânia solicitando vagas
de estacionamento para os
servidores do Fórum Criminal
Desembargador Fenelon
Teodoro Reis.

A B R I L

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Em sessão realizada
no dia 10 de abril, a
Corte Especial
aprovou resolução
que dispõe sobre o
auxílio-alimentação.
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O Clube do Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) é outra estrutura de lazer

voltada para os filiados.  Com ampla estrutura,

o espaço recebe os servidores da Justiça nos dias

de lazer e de festa. Em busca de conforto para os

frequentadores, o sindicato realizou no ano

passado ampla reforma em sua estrutura. As

obras incluíram a instalação de grades ao redor

da piscina de maior profundidade, destinada

aos adultos, visando à proteção das crianças.

Além disso, a unidade recebeu um completo

serviço de gás de cozinha profissional, o que

garante mais segurança e menos risco de

incêndio. A escada do tobogã também passou

por uma revitalização. Com o uso de produtos

usados para tratamento da água, o brinquedo

apresentava desgastes na sua estrutura metálica.

Além desta reforma, no último semestre a sauna

também passou por reparos, sendo reaberta

para uso dos visitantes.

Para o vice-presidente do SINDJUSTIÇA,

Fabrício Duarte, o clube é um espaço para prática

de esportes, recreação e lazer voltado para o

filiado, mas que também é estratégico na recepção

de eventos de outras entidades, como o próprio

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o

clube em Goiânia é
opção de lazer na capital

Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do

Estado de Goiás (Ipasgo). Ainda este ano, a

unidade localizada no Setor Coimbra, em Goiânia,

recebeu todas as etapas do curso Excelência no

Atendimento ao Cidadão, promovido pela

Coordenação de Seleção, Treinamento e

Desenvolvimento do instituto. Para Fabrício, o

espaço reforça o caráter colaborativo da entidade,

Unidade passou por
reforma para
melhor atender
filiados e seus
familiares
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2013

A B R I L

LEI DO CONFISCO

O Fórum em Defesa dos
Servidores e Serviços
Públicos de Goiás
protocoliza Ação Direta de
Inconstitucionalidade, com
pedido de liminar, contra a
Lei Complementar nº
100/2012 - a chamada Lei
do Confisco. SINDJUSTIÇA
também assina ação.

M A I O

PLANTÃO

Como forma de
regulamentar e uniformizar
as regras de compensação
de horas extraordinárias
destinadas ao cumprimento
do plantão nas unidades
judiciárias pelos servidores,
o SINDJUSTIÇA
protocolizou pedido de
providências junto à
Presidência do Tribunal do
TJGO. 



além de cumprir seu papel de promover

socialização e lazer aos servidores do Judiciário.

O motorista Marcelo Borges de Melo, servidor

lotado em Goiânia, adora o Clube do

SINDJUSTIÇA. Ele sempre aproveita os finais de

semana para ir ao local com os filhos, de 5 e 11

anos, e a esposa. “Encontro os colegas de trabalho

e, enquanto as crianças brincam, eu bebo uma

cervejinha e boto o papo em dia”, explica ele, que

mesmo morando em casa, prefere o conforto do

clube aos sábados e domingos. O clube também é

frequentado pela escrevente Vanessa Sebba Santos,

que não dispensa tomar sol todos os finais de

semana às margens da piscina. “O local é muito

organizado e a reforma trouxe ainda mais conforto

para todos”, garante ela.
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S E T E M B R O

DATA-BASE

O projeto de data-base dos
servidores do Judiciário foi
aprovado em segunda e
última votação na
Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás.
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Para a servidora Iolanda Correa Neves
Sena, que trabalha na Corregedoria-Geral da
Justiça de Goiás, os chalés do Sindicato dos
Servidores e Serventuários da Justiça do
Estado de Goiás  (SINDJUSTIÇA) em Caldas
Novas são endereço certo de descanso da
família durante o ano. “Eu gosto muito da
estrutura dos chalés. Ao longo dos últimos
anos, estive lá várias vezes”, relata a filiada.
Ela enaltece que o local possui mobiliário e
acessórios de cozinha, o que garante
funcionalidade nos dias de folga. Além de
frequentar o local com o marido e os dois
filhos, ela gosta de receber os amigos para
curtir as águas quentes. “Vou para ficar
quietinha, mas, às vezes, vamos ao Náutico
Clube, também”, conta Iolanda, ressaltando
a distribuição de convites realizada pelo
SINDJUSTIÇA, que adquiriu ações do clube
para distribuir entre os filiados durante a
passagem pela cidade. 

Os filiados ao sindicato possuem à
disposição uma estrutura completa, que foi
adquirida com recursos provenientes da
contribuição mensal dos sindicalizados. Em
média, a estrutura completa recebe por mês
600 pessoas, que aproveitam para se divertir
em Caldas Novas. A então presidente do
SINDJUSTIÇA conta que decidiu pela
reforma do espaço, realizada em 2010, para
garantir mais conforto a quem frequenta o
local. “Cada chalé recebe dez pessoas, mas a
estrutura oferecia apenas um banheiro, para
citar um exemplo. Então, decidimos por uma
reforma que contemplasse a construção de
um novo banheiro. Além disso,
providenciamos a instalação de
churrasqueira, cobertura da varanda e troca
do gramado. Eu quis garantir maior bem-
estar para quem ganhou esses dias de
descanso, tendo em vista que o cotidiano do
servidor do Judiciário já é tão atribulado”,
explica Rosângela. A infraestrutura também
recebeu novo mobiliário e novos utensílios
domésticos.

Além desta mudança, no ano passado, o
SINDJUSTIÇA decidiu que as vagas no chalé
seriam definidas, mensalmente, por sorteio.
“A procura cresceu tanto, que hoje nós
fazemos sorteio até para final de semana
comum, garantindo o acesso igualitário a

mais conforto 
na terra das 
águas quentes

A nossa filosofia é tentar
trazer para os filiados uma
qualidade de vida melhor. “ 

FABRÍCIO DUARTE, 

então vice-presidente do SINDJUSTIÇA

para Assuntos Esportivos e Socioculturais

‘‘
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todos. O chalé é para todos os nossos filiados
e suas famílias”, explica Rosângela, que
enumera como ponto positivo, nesta decisão,
a transparência no processo. Todas as
informações relativas aos sorteios de vagas
são disponibilizadas mensalmente aos
servidores no site da entidade na internet,
inclusive com dados sobre nomes dos
sorteados, por período, e dos que
permaneceram em lista de espera. O intuito,
ao optar pela modalidade de sorteio, é fazer
com que todos tenham as mesmas
oportunidades de acesso à estrutura de
lazer.Quem foi sorteada em maio para ocupar
um dos chalés foi a oficial de Justiça Gilda

Martins Alves, que mora em Cromínia. Ela
conferiu de perto os resultados da reforma. “É
uma coisa esplêndida poder contar com toda
essa infraestrutura”, diz a filiada do
SINDJUSTIÇA, que sempre compara a
atuação da entidade com a de outras
categorias profissionais e se sente valorizada
pela quantidade e qualidade de serviços
oferecidos pelo sindicato. “Eu sempre vou a
Caldas Novas com meu esposo, meu filho e
amigos. Gosto de ficar nas unidades do
SINDJUSTIÇA, porque a qualidade das
piscinas é incomparável. É um patrimônio
maravilhoso, que temos que zelar e cuidar
sempre”, reforça.
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Estrutura dos chalés do
SINDJUSTIÇA em Caldas
Novas foi ampliada nesta
última gestão



PATRIMÔNIO

pousada do
sinDJustiÇA 

Espaço recebeu dez novas suítes, que
atenderão aos sindicalizados do
interior de passagem pela capital

“Missão cumprida. Entrego hoje aos servi-
dores do Judiciário mais este patrimônio, que é
de todos nós”, resumiu a presidente do
Sindicato dos Servidores e Serventuários da
Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA),
Rosângela Ramos de Alencar, ao inaugurar, no
dia 5 de dezembro, a ampliação da pousada da
entidade em Goiânia. O espaço recebeu o nome
do oficial de Justiça aposentado Daniel Teixeira
de Brito, o Danielzinho, que integrava a direto-
ria de Rosângela como vice-presidente para
Assuntos do Interior, falecido em 2012 (leia
matéria na página ao lado).

Em meados de 2012, o SINDJUSTIÇA
adquiriu, nos fundos da sede-administrativa do
sindicato, um imóvel onde estava construída
uma antiga galeria, contendo 11 salas comerci-
ais, totalizando 585 metros quadrados. O anti-
go imóvel passou por ampla reforma e foi adap-
tado para receber a nova pousada do sindicato,
que ganhou dez suítes, uma copa e cozinha
comunitárias, um almoxarifado e uma área de
serviço com lavanderia. Todos os quartos são
dotados de banheiro, televisor, geladeira e ar
condicionado do tipo Split. O espaço teve o
piso e o telhado substituídos e ganhou novas
vagas de garagem.

“Estou muito feliz. A ampliação da pousada
de Goiânia era a última proposta apresentada
por minha diretoria, quando assumi o segundo

mandato, que ainda não estava cumprida”,
disse Rosângela Alencar. Segundo a presidente,
o imóvel se soma ao patrimônio de todos os
servidores, mas é para o trabalhador do interior
que fará toda a diferença. “Sabemos o quanto
este espaço é necessário para atender as necessi-
dades do servidor que trabalha no interior e que
necessita vir a Goiânia.”

O oficial de Justiça Adecimar Eugênio da
Silva, da comarca de Caiapônia, é um dos
servidores que está constantemente hospeda-
do na unidade em Goiânia. Ele costuma vir à
capital, a trabalho ou para fazer consultas
médicas e cursos, e a pousada do
SINDJUSTIÇA é sempre o lugar escolhido
para acolher a ele e sua família. “Com a ampli-
ação, o espaço poderá atender um número
maior de filiados”, afirma.

Escrivã do Crime em Caiapônia e servi-
dora do Judiciário há 30 anos, Vânia Dias
acompanhou entusiasmada o evento realiza-
do para marcar a abertura da nova pousada.
“Vai ser maravilhoso daqui para frente,
porque tínhamos poucos apartamentos para
atender às necessidades dos servidores de
todo o Estado”, ressaltou.

De Carmo do Rio Verde, os colegas
Alessandra Aparecida Alves de Jesus Pereira,
escrevente, João Alves Filho, escrivão, e Nilma
Soares da Silva Bicalho, porteira e contadora
também foram prestigiar a inauguração da
Pousada Daniel Teixeira de Brito. “Muita
gente quer vir a Goiânia, por motivo de
doença, muitas vezes, mas não consegue vaga
devido à grande procura. Considero esta uma
obra muito valiosa e um dos mais importantes
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Em GoiâniA
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projetos da atual diretoria. Porque beneficia
não só a nós, mas a toda nossa família”, frisou.

Kátia Cristina Lima de Oliveira Lemos,
analista judiciário de Rio Verde, acompanhou,
ao lado dos filhos, Mauro Filho e Paula
Cristina, a abertura da pousada. “Já fiz toda
uma pós-graduação em Goiânia hospedando-
me na pousada do SINDJUSTIÇA. Isso aqui é
um patrimônio importante demais para todos
nós, do interior. É um sonho realizado”, afir-
mou.

O escrevente e presidente eleito do sindi-
cato, Fábio Pereira de Queiroz, falou sobre a
vitória nas urnas e sobre a sucessão no sindica-
to. “Substituir a Rosângela não será fácil não.
Mas foi ela – Rosângela – que me tirou lá do
interior para conhecer de perto esta luta sindi-
cal. Aprendi muito e espero honrar a confiança
que ela e os servidores do Estado depositaram

em mim”, disse Fábio. “Sei que nestes quase
seis anos à frente do SINDJUSTIÇA, meu tra-
balho rendeu frutos. E um deles é Fábio, que
dará continuidade a tantas bandeiras dos servi-
dores, como a valorização salarial”, destacou
Rosângela.

Mara Cristina, que integrará a nova direto-
ria como vice-presidente de Secretaria,
Comunicação, Divulgação e Imprensa, lem-
brou que “política é feita de composição
inteligente”, falando da satisfação que teve em
integrar a chapa vencedora das eleições do
SINDJUSTIÇA em 2013. Presente também à
inauguração, a servidora e vereadora da cidade
de Goiás Zilda Lobo afirmou que aquele era
um momento único para os filiados. “Eu, que
já enfrentei sérios problemas de saúde na
família, precisei inúmeras vezes desta pousada
e sempre fui acolhida”, contou.

Como forma de homenagear um dos servidores mais queridos do Judiciário, Rosângela Ramos de
Alencar batizou a nova pousada com o nome do oficial de Justiça aposentado Daniel Teixeira de Brito,
o Danielzinho. O servidor faleceu em 2012 acometido por um câncer. Era tido como uma referência
de ética e de trabalho em prol do filiado. Na gestão de Rosângela Alencar, atuou fortemente em defesa
dos servidores do interior.

O servidor filiado que deseja se hospedar na pousada do SINDJUSTIÇA em Goiânia deve entrar
em contato com o sindicato pelo telefone (62) 3224-4458 e selecionar a opção reservas.

Danielzinho



LAZER

integração
E BEm-EstAR nA PRoGRAmAÇão
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SINDJUSTIÇA organiza eventos para receber e confraternizar
com servidores. Em 2013, festa junina realizada em parceria
com o TJGO teve, também, caráter social
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A servidora do Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás Goianiamar Nunes Leite, de 54 anos,

tem compromisso certo em todas primeiras

sextas-feiras do mês, logo após o final do

expediente no Protocolo de Execução. Ela deixa

de lado a formalidade do trabalho para se

divertir com os amigos no Happy Hour

promovido pelo Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA), desde 2011. É lá que

Goianiamar usa os passos de dança de salão,

recém-aprendidos em uma escola, e coloca o

papo em dia com os colegas já aposentados.

“Não perco uma oportunidade, pois vejo este

momento como de grande importância para a

confraternização das famílias e dos colegas”,

conta ela, que ainda se lembra de que as festas

são uma novidade para a categoria. “Não tinha

isso antes, e as oportunidades de integração

eram pequenas. É bom poder descontrair das

tensões do dia a dia.”

Outra servidora que adora descontrair e

aproveitar a pista de dança é a filiada à entidade

Rozibeth de Souza, de 49 anos, que frequenta as

festas acompanhada do namorado e, às vezes, do

filho. “Procuro ir sempre, porque encontro com

os amigos e posso dançar. Isso é a minha

verdadeira paixão.” Ela também ressalta o

ambiente familiar e a música animada. “Os

eventos são muito organizados”, diz Rozibeth.

A partir de 2011, o sindicato promoveu várias

edições do evento, cuja entrada é franca. Nos

fins de tarde no Clube do SINDJUSTIÇA, no

Setor Coimbra, os filiados prestigiam shows de

‘‘

música e têm acesso a comidas e bebidas a

preços acessíveis. Além disso, a pista de dança é

concorrida. Nas últimas edições, dançarinos

foram contratados para fazer par aos

desacompanhados. O então vice-presidente para

Assuntos Esportivos e Sócioculturais do

SINDJUSTIÇA, Fabrício Duarte, acredita que a

programação atende a um dos objetivos do

sindicato, o de integrar os servidores da Justiça,

em situações que estimulem o bem-estar e a

qualidade de vida. “O evento é bem concorrido

e chega a receber convidados de várias comarcas

do interior, cumprindo seu papel com

excelência”, conta ele, lembrando que os estilos

musicais nas festas são bem ecléticos e buscam

satisfazer o gosto da maioria.

Algumas edições chegam a contar com 300

convidados e têm destaque especial os eventos

voltados para a celebração de datas

comemorativas, como o Dias das Mães, Dia dos

Pais, Dia dos Namorados e celebrações em

homenagem aos servidores. Nestas ocasiões,

segundo Fabrício, o SINDJUSTIÇA sempre

prepara surpresas, como sorteios de brindes,

lembranças e outros, para homenagear os

convidados.  A última delas homenageou os pais

do SINDJUSTIÇA e contou com a presença da

servidora Ruth Ramos, lotada no Protocolo do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO),

e do marido, Luis Carlos Donato, que atua no

Fórum Criminal Desembargador Fenelon

Teodoro Reis, na capital. Ruth aprovou a

iniciativa do SINDJUSTIÇA. “Foi a melhor coisa

que criaram. O Happy Hour é a hora que o

pessoal tem para encontrar os colegas, inclusive

de outras lotações, para se confraternizarem.

Tomara que isso continue na próxima gestão do

sindicato”, salientou.

Foi uma excelente oportunidade
de socialização e fraternidade
com os funcionários da Justiça. E
as doações ajudaram na Obra do
Berço, que mantemos para
ajudar mães em situação de
risco. Somos gratos, pois não
existe caridade sem soma.” 

CLEOBALDO MARTINS OLIVEIRA, 

voluntário do Lar de Jesus.
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outras iniciativas 
priorizam qualidade de vida

O trabalho na área de promoção da Qualidade de
vida do Sindicato dos Servidores e Serventuários da
Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) também
inclui o apoio na organização de eventos sociais de
interesse dos servidores filiados. Segundo o então vice-
presidente para Assuntos Esportivos e Socioculturais
do sindicato, Fabrício Duarte, a entidade está aberta a
todas as iniciativas que priorizam a diversão e o
entretenimento dos servidores do Poder Judiciário.

Neste ano, uma destas iniciativas teve participação
fundamental do sindicato. A tradicional festa junina do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) só foi
realizada porque a administração do órgão contou
com o apoio da entidade. Nesta edição, o Arraiá do
Tribunar reuniu quatro entidades filantrópicas que
levaram para suas instituições entre R$ 3 mil e R$ 5
mil, totalizando aproximadamente R$ 14 mil, graças à
destinação, para esta finalidade, da renda arrecadada
com a venda de comidas típicas do festejo, que foram
divididas em oito tendas.

Fernando Barbosa foi um dos servidores que
participaram da festa. “Trata-se de um programa
saudável voltado para os servidores”, pontuou
Fernando, destacando essa e outras iniciativas da atual
gestão do SINDJUSTIÇA. “A forma como o sindicato
vem conduzindo suas atividades é também uma
maneira de melhor se comunicar com os servidores, a
exemplo do happy hour realizado mensalmente. É
perceptível o empenho da equipe em proporcionar
mais qualidade de vida aos filiados.”

Para Fabrício Duarte, o sucesso da festa traz o
reconhecimento do trabalho realizado nos últimos
anos. “É bom saber que estamos no caminho certo.
Nós oferecemos uma festa que é celebrada
nacionalmente e que valoriza também o folclore
brasileiro”, observou Fabrício. “A luz de uma vela não
se apaga ao acendermos outra”, ensina.

Ação social
Uma das entidades beneficiadas este ano com a

festa junina realizada no TJGO com o apoio do
SINDJUSTIÇA foi o Lar de Jesus localizada no Setor
Coimbra, em Goiânia. A unidade oferece cursos
profissionalizantes gratuitos à comunidade e serve, nos
fins de semana, 800 refeições à população pobre da
capital. Fundada em 1959, a entidade espírita atua
também oferecendo atividades à pessoa idosa.

Já o Centro de Educação Infantil Bezerra de
Menezes, também beneficiada com a arrecadação
proveniente da venda de comidas e bebidas na festa

‘‘

‘‘

Este ano a festa foi especial.
Recebemos muitas doações, o que
permitiu ajudar muitas entidades. É
muito importante criar oportunidade
para que cada um lide com o papel
social e esteja mobilizado em prol
de várias causas.” 

IRISMAR DANTAS DE SOUZA, voluntário da

Organização das Voluntárias do Judiciário.

É fundamental esse tipo de parceria,
porque um dos nossos
mantenedores é a doação. Além
disso, o evento deu visibilidade ao
nosso trabalho e aproximou ainda
mais a entidade da comunidade.
Nossa barraquinha de cachorro-
quente foi bancada por doações, o
que permitiu ganho de 100% na
festa. Este recurso faz muita
diferença para o nosso trabalho.” 

MARCOS BORGES, coordenador 

administrativo da APAE Goiás.
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junina, está situado no Residencial Sonho Dourado, na
Região Leste de Goiânia. Recebe, atualmente, 65
crianças com idades entre 0 e 6 anos. A Organização
das Voluntárias do Judiciário (OVJ) promove
atividades filantrópicas, culturais e assistenciais,
estreitando os laços de solidariedade e fraternidade
entre os funcionários do Poder Judiciário goiano e
desenvolvendo ações nas áreas de educação, saúde,
cultura, esporte e lazer voltadas para os diferentes
segmentos sociais. A entidade também foi
contemplada com os resultados da ação social.

Também beneficiada, a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Goiás (Apae-GO) é uma
organização social sem fins lucrativos, de caráter
cultural, assistencial e educacional. Tem como missão
institucional promover e articular ações de defesa dos
direitos das pessoas com deficiência. Atualmente,
atende 500 famílias.
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

nossos servidores
Parcerias firmadas pelo SINDJUSTIÇA com empresas de todo

o Estado garantem descontos e acesso facilitado aos
servidores sindicalizados

têm com quEm contAR

Tornar o dia-a-dia dos quase 4 mil filiados do

Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça

do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) melhor é o

principal objetivo do Departamento de Convênios

da entidade, que nas duas últimas gestões, de 2008

a 2013, ampliou o acesso dos sindicalizados a

diversos convênios na Grande Goiânia e em

algumas cidades do interior. Em seis anos, o

sindicato incorporou à lista de convênios mais 33

empresas e diversificou as áreas de atendimento,

que hoje vão da educação a segurança.

A analista de suporte Bárbara Fernandes

assumiu há quatro anos a vaga no Tribunal de

Justiça, em Goiânia. Desde o começo, ela fez adesão

ao sindicato e aos planos de saúde e odontológico.

“É uma praticidade e comodidade grande diante da

saúde pública atual”, conta ela, que tem como

dependente a mãe. Outra vantagem para Bárbara é

o fato do plano ter se tornado nacional. “Acho uma

segurança para mim”. Além deste convênio, ela já

usou desconto em lojas de roupa e sapatos.

Segundo o então 1º vice-presidente do

SINDJUSTIÇA, Fábio Pereira de Queiroz, o

investimento da entidade na ampliação de empresas

conveniadas busca levar benefícios e comodidade

para o filiado. “Buscamos empresas que valorizem o

setor judiciário e possam oferecer um tratamento

diferenciado ao cliente que tem convênio.” Fábio

explica ainda que, além da atuação do sindicato, a

lista conveniada aumentou pela procura das

próprias empresas. “Há uma percepção do poder de

consumo dos servidores do judiciário, fazendo com

que os empresários tenham interesse em oferecer

descontos e vantagens aos nossos filiados”, garante.

Para a filiada do SINDJUSTIÇA Cristina

Nicodemos, que atua junto a um dos

desembargadores de Goiânia, os convênios são

uma forma de organizar e facilitar a vida doméstica.

Há 29 anos no Tribunal de Justiça, ela aderiu ao

plano de saúde, em especial, por causa dos filhos,

pois dois, dos três meninos, hoje adultos, têm

diabetes. “Fiquei um tempo com o plano estadual, çç
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mas tinha muita dificuldade para ser atendida.

Além da rotina, conto com o atendimento de

plantão, que facilita minha vida e a da minha

família”. Além dos filhos, o marido também é

dependente de Cristina.

Mas o uso mais regular de convênios feito por

Cristina é o Valecard, que é usado para as compras

domésticas e abastecimento do carro. “Até em

Ilhéus achei locais conveniados. E a facilidade é

que há um limite e é compensado apenas no dia do

pagamento”, explica ela, que vê nos convênios uma

oportunidade de facilitar a sua vida. “Olho sempre

as novidades e tento escolher lojas conveniadas

para ganhar descontos e qualidade.”

Interior
O SINDJUSTIÇA oferece convênios para produtos

e serviços, sendo que alguns têm alcance regional,

como os planos de saúde e odontologia e os seguros

de carro. Além disso, várias cidades do entorno e do

interior, como Caldas Novas, Catalão e Anápolis,

contam com parcerias locais. “Incentivamos que o

delegado do sindicato busque, em sua cidade,

convênios que possam trazer conforto para os nossos

filiados”, frisa Fábio de Queiroz.

A servidora da Justiça Edna Hélia Barbosa, que é

concursada há seis anos, usa o plano de saúde

conveniado ao SINDJUSTIÇA.  Moradora de

Valparaíso, ela decidiu por investir no convênio para

reduzir gastos. “O que gastava na rotina médica de

exames e consultas era equivalente ao plano, que me

dá outras comodidades”, garante a filiada.

Outros importantes convênios que estão

disponíveis para todos os filiados são os da área de

educação. Há desde cursos jurídicos até pós-

graduação em escolas de referência de Goiânia e do

interior. “A partir de 2011, com o Plano de Cargos e

Salários, aumentou o interesse do nosso público em

educação, por causa da valorização na carreira. Então,

entendemos que é importante facilitar este processo

para os nossos filiados”, afirma Fábio de Queiroz.

Para usar os convênios, os filiados do

SINDJUSTIÇA devem acessar a lista de parceiros

no site www.sindjustica.com⁄convenios e buscar o

benefício no local conveniado, identificando-se

como filiado. Os convênios são válidos para o

titular e os dependentes. Acesse nosso site e

conheça todos os convênios atualmente em vigor,

disponíveis para filiados à entidade.

É uma praticidade e
comodidade grande diante da
saúde pública atual. Acho uma
segurança para mim.”

BÁRBARA FERNANDES, 

analista de suporte.

‘‘
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n Oportunidade de economizar em gastos periódicos e gastos mensais, como plano
de saúde, combustível e supermercado

n As parcerias mostram a preocupação do sindicato para que seu público receba
bom atendimento a menor preço, por meio de um cadastro criterioso de empresas

n Garantia de acesso dos dependentes aos benefícios do convênio.

n Academia
n Berçário
n Crédito
n Habitação
n Saúde
nNutrição
n Cursos Preparatórios
n Atualização Jurídica
n Universidades
n Viagens e Turismo
n Serviços advocatícios
n Lazer
n Vestuário
n Fotografia
n Veículos
n Educação Básica
n Estacionamento
n Informática e tecnologia
n Seguros
nMóveis Planejados e Convencionais
n Capacitação
n Estética e beleza
n Alimentação

Áreas conveniadas

Empresas conveniadas com o SINDJUSTIÇA 56
Desde 2008 são mais 33

Descontos chegam a até50% 
Diversidade de produtos e serviços em 23 áreas

convênios

VANTAGENS PARA USUÁRIOS
Convênios garantem desconto no valor final de produtos e serviços
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OFICIAIS DE JUSTIÇA

valorização
Conquistas recentes, que contaram com a participação e a luta constante
do SINDJUSTIÇA, abrem espaço para demandas da categoria, que ainda
convive com a falta de uma política pública efetiva na área da segurança

no cAminho DA

Aproximadamente 650 oficiais de Justiça atuam

em Goiás com a função de executar mandados

judiciais. Cada um deles cumpre, em média, 300

mandados por mês. Estes servidores concursados

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás atuam

em todo o Estado para garantir o cumprimento das

ordens judiciais, desde citações até prisões,

superando adversidades impostas pelo próprio

ofício e pela ausência de políticas públicas efetivas

na área da segurança.  “A atividade é

predominantemente externa e sujeita a toda sorte

de situações diárias, novas, adversas, inesperadas,

de insegurança, de trânsito caótico, de

incompreensão, de estresse, de administração de

conflitos, comprometendo a qualidade de vida

pessoal e profissional”, afirma Divino Lopes de

Jesus, diretor do Departamento de Oficiais de

Justiça do Sindicato dos Serventuários e Servidores

da Justiça do Estado de Goiás (SINJUSTIÇA).

O trabalho do SINDJUSTIÇA busca a defesa da

categoria por meio de ações contundentes e

frequentes junto ao Poder Judiciário e à categoria.

Em abril deste ano,  por solicitação da então

presidente do sindicato, Rosângela Ramos de

Alencar, o SINDJUSTIÇA passou a ser

representado no grupo de trabalho instituído no

Tribunal para tratar de assuntos afetos à categoria.

Divino Lopes foi nomeado pela presidente para

participar das discussões sobre as propostas

relativas à revisão do Provimento nº 11/2012, que

trata da nova sistemática de indenização dos

oficiais de Justiça, avaliadores judiciários das

despesas de condução no cumprimento de

mandados da Justiça Gratuita, bem como a forma

de ressarcimento em mandados com custas. O

objetivo da presidente foi garantir que servidores

diretamente atingidos com a temática pudessem

ser representados nas discussões. O grupo já

realizou a primeira reunião de trabalho.

Segundo Divino Lopes, o sindicato tem sido

atuante junto ao Tribunal, ao participar de agendas

importantes e ao propor medidas de proteção e

garantia dos direitos dos servidores. “Há situações

pontuais que aguardam solução. São mulheres e

homens valorosos, que se empenham

diuturnamente para levar a justiça onde houver

necessidade”, explica o diretor.  De acordo com ele,

que também é oficial de Justiça, um dos exemplos

de vitória da categoria ocorreu no final do ano de

2012, quando o Tribunal acatou a indenização de

transporte para cumprimento de mandados da

Justiça Gratuita (ver quadro), depois de anos de

descumprimento à Lei Estadual 13.395/98,

parágrafo 6º. O SINDJUSTIÇA se empenhou nos

estudos com simulações de dados estatísticos para

o pagamento de custos de transporte por mandado

da Justiça Gratuita, o que passou a valer no ano

passado. Além disso, a entidade, junto a outras

representações, busca o ressarcimento coletivo dos

oficiais de Justiça nas diligências consideras

infrutíferas e realizadas até 2011. 

“Hoje existe uma aproximação muito forte entre
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Oficial de Justiça 
Flávia Queiroz Ferreira:
ajuda preponderante 
do SINDJUSTIÇA em 
conquistas da categoria

o sindicato e os filiados. O SINDJUSTIÇA não tem

medido esforços para atender as justas

reivindicações e superar a expectativa dos

servidores”. Para a oficial de Justiça Flávia Queiroz

Ferreira, o sindicato teve atuação preponderante na

conquista da ajuda de custo para os mandados da

Justiça Gratuita. “Isto garante mais segurança para

o nosso trabalho, no sentido de que iremos receber

pelo que fizermos”, conta ela, lembrando que

outras questões também são urgentes para a

categoria, como a fixação de nova taxa para o risco

de vida, hoje em 10%, pelas regras do tribunal. “A

luta avançou muito, mas ainda temos o que

conquistar para a classe.”

Entre as proposições do SINDJUSTIÇA está a

redução do ICMS e a isenção do IPVA na aquisição

de veículos utilitários pelos oficiais para uso em

serviço. “A maioria da população não sabe que o

maior  instrumento de trabalho do oficial pertence

a ele, tendo apenas ajuda de custo do poder

A luta avançou muito, mas
ainda temos o que conquistar
para a classe.”

FLÁVIA QUEIROZ, 

oficial de Justiça

‘‘

çç



A medida de pagamento das diligências
infrutíferas da Justiça Gratuita tem amparo no
despacho nº 057, de 16/01/2012, lançado no
processo 261689-55.2011.8.09.0000, que reconheceu
o caráter vinculante de decisão proferida pelo
Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o
ressarcimento dos valores alcançados por tais
diligências deve operar-se de forma coletiva ou

Entenda a conquista nos casos das diligências infrutíferas

judiciário”, explica Divino Lopes. A questão já se

tornou projeto de lei na Assembleia Legislativa e foi

tema de audiência pública na entidade, quando o

sindicato mobilizou a categoria para apoiar a

aprovação do tema na casa de leis. “Continuamos

trabalhando nesta questão, certos de que a lei será

muito favorável aos custos dos oficiais.”

Valorização
Há muito a atuação do SINDJUSTIÇA agrada o

oficial Anival José Rosa, que atua na comarca de

Firminópolis há 33 anos. Filiado pela segunda vez

na entidade, ele acredita que a união dos oficiais é a

grande conquista do sindicato. “Houve uma

grande valorização da nossa categoria, porque o

sindicato brigou pelos nossos interesses. O que

temos hoje foi bandeira do sindicato”, garante ele.

Entre as conquistas, Anival lembra o Plano de

Cargos e Salários da Justiça, quando os oficiais

garantiram a manutenção da denominação e

conquistaram a classificação de analista judiciário.

Para o diretor do SINDJUSTIÇA, Divino Lopes,

a classe, assim como tem ocorrido com outras

áreas, tem se qualificado e profissionalizado

sobremaneira, adquirindo mais respeito. “Isto é

imperioso para a justiça e principalmente para a

sociedade. Hoje existe uma aproximação muito

forte entre o sindicato e filiados. O SINDJUSTIÇA

não tem medido esforços para atender as justas

reivindicações e superar a expectativa dos

servidores.”

Campanha
No ano passado, por ocasião do Dia do Oficial

de Justiça, comemorado em 5 de setembro, o

SINDJUSTIÇA lançou uma campanha de

valorização deste servidor. Um outdoor instalado

na Avenida Assis Chateaubriand, ao lado do

Divino Lopes, diretor do Departamento de
Oficiais de Justiça do SINDJUSTIÇA

prédio-sede do TJGO, expressa bem a preocupação

do sindicato com a segurança e a integridade física

deste servidor do Judiciário. Com a frase "Se está

difícil para quem dá a ordem judicial, imagine para

quem tem de cumpri-la", o SINDJUSTIÇA toca

num dos pontos mais delicados relacionados com

o profissional oficial de Justiça: a falta de segurança

a que estes servidores estão sujeitos no

cumprimento do ofício. Outras ações, contínuas a

esta, também serão desenvolvidas pelo sindicato

ainda este ano visando à valorização deste

trabalhador, fundamental à prestação jurisdicional.

individual, mediante processo administrativo. O mesmo é
assegurado no artigo 159, da Lei Estadual no 10.460/88,
o qual impõe a obrigatoriedade do reembolso das
despesas com transporte para cumprimento das
atribuições de seus misteres, não fazendo distinção
entre diligência frutífera e infrutífera, aplicável por força
do disposto no artigo 166, da Lei no 9.129/81, e artigo 6º
da Lei Estadual no 13.395/98.
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TRANSPARÊNCIA

Investimentos do sindicato ganham credibilidade com trabalho dos conselheiros

composição do conselho Fiscal na última gestão

consELho FiscAL tEm PAPEL

importante 
Eleitos em 2011, os ex-membros do

Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) tiveram o nobre papel  de

fiscalizar a gestão financeira e patrimonial da

entidade. São seis conselheiros, que se

reúnem em média a cada três meses, para

analisar as contas da entidade após a liberação

da documentação pelo Departamento

Financeiro. O principal objetivo é zelar pelos

bens dos sindicalizados, de forma imparcial,

recomendando e sugerindo o que entender

necessário nos termos da lei, visando a dar

mais transparência ao orçamento da entidade

aos filiados e na comprovação dos gastos

realizados pela administração.

Segundo a então presidente do conselho, Eliz

Ângela da Cunha Ferreira Magalhães, o conselho

tem a função de fiscalizar as contas e verificar se

os recursos estão sendo aplicados de forma

adequada. “É importante a prestação de contas

de tudo aquilo que está sendo gasto com o

dinheiro do sindicalizado. Nós fazemos uma

conciliação de contas, origem e aplicação do

recurso, e indicamos se está correto”, explica.

Nas reuniões do conselho era priorizada a

presença, inclusive, dos suplentes, quando

eram examinados documentos e a aplicação

dos recursos, conforme previsto no

regulamento do SINDJUSTIÇA. Após a

apreciação de toda documentação e feita a

conciliação das contas, pelo próprio Conselho,

é emitido parecer sobre as operações

realizadas.  Os pareceres podem ser com ou

sem ressalva e indicar se é ou não favorável à

aprovação.

Na gestão anterior, todos os pareceres foram

favoráveis e aprovados em Assembleia Geral

dos sindicalizados. “Nosso trabalho é verificar

a aplicação dos recursos oriundos dos

sindicalizados. O sindicato foi criado para

servir o filiado e o nosso papel é verificar se o

que está sendo gasto é em prol da categoria, se

vai atender a necessidade da maioria. É uma

proteção para todos os servidores que

contribuem com a entidade”, afirma Eliz.

Titulares:
Eliz Ângela da Cunha Ferreira Magalhães
Osmar Amorim (Anápolis)
Agamenon Gomes da Silva

Suplentes:
Cássio Nascimento de Oliveira (Aparecida de Goiânia)
Lúcia Maria Bontempo de Lima
Irene Vieira Cabral Wegner (Rio Verde)
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MELHOR IDADE

serviços oferecidos
Entidade promove atendimento personalizado, eventos mensais e encontro
no interior do Estado para promover mais saúde, lazer e qualidade de vida

aos servidores. Pousada do sindicato em Goiânia é considerada um dos
principais apoios ao sindicalizado nesta faixa de idade

APosEntADos DEstAcAm 

PELo sinDJustiÇA

Aos 30 anos de idade, muitos já sonham com a

aposentadoria para, dizem, "aproveitar a vida".

Outros, ao contrário, quando já mais próximos do

benefício, não querem cessar as atividades laboriais -

mesmo que exercendo outras funções fora do

ambiente de trabalho que permaneceu, às vezes, até

por mais de 35 anos - e continuar na ativa. Foi isso o

que fez o ex-vice-presidente para Assuntos do Interior

e que também atendia a área de aposentados do

Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça

(SINDJUSTIÇA), Daniel Teixeira de Brito, que não

poderia deixar de ser citado nesta reportagem. 

Aposentado no início da década de 2000 e após

passar período em Belém (PA), Daniel voltou para

Goiânia para fazer o que mais amava: ser um servidor.

Só que dessa vez não mais no Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás (TJGO), local que serviu durante 35

anos de sua vida como oficial de Justiça, mas para

assistir e servir seus colegas e ex-companheiros de

tribunal em trabalho desenvolvido como líder

sindical.

De 2008 ao início de 2013, quando veio a falecer

acometido por um câncer, Daniel colaborou para que

os servidores idosos filiados ao SINDJUSTIÇA

tivessem no sindicato o apoio esperado para a nova

fase da vida. E servidores aposentados filiados ao

sindicato ganham cada vez mais espaço, seja por

meio de atividades específicas pensadas e realizadas

para eles ou pelo atendimento e suporte oferecido

por um sindicato que preza pelo respeito àqueles que

tanto se dedicaram pela Justiça do Estado de Goiás. 

É assim que a escrivã aposentada do cartório de

Família da comarca de Posse, distante cerca de 550

quilômetros de Goiânia, Antônia Gomes Carvalho,

vê a entidade. Servidora da Justiça goiana desde 1976

e aposentada há 9 anos, Antônia se filiou ao

SINDJUSTIÇA logo após sua criação, na década de

80. "Desde o início, só tenho a elogiar, mas, nos

últimos anos, quando iniciou a primeira gestão da

presidente Rosângela Alencar, é que realmente as

coisas começaram a andar", afirma Antônia. Na visão

da servidora, neste tempo o discurso saiu do papel e

virou prática. 

Apoio aos aposentados
No início de agosto, Antônia Carvalho esteve
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‘‘Nos últimos anos, quando
iniciou a primeira gestão da
presidente Rosângela
Alencar, é que realmente as
coisas começaram a andar.”
ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS, 
escrivã aposentada do cartório 
de Família da comarca de Posse

hospedada na pousada do SINDJUSTIÇA, localizada

em Goiânia e construída para atender de forma

gratuita servidores e seus familiares que moram no

interior e precisam vir à capital com certa

regularidade para atendimento médico, na maioria

das vezes. Muitos deles são aposentados. "A pousada

aqui em Goiânia é o tipo de apoio que o sindicato nos

oferece e ajuda muito", diz a aposentada, que se

hospeda no local com o marido e a filha, em média,

três vezes por ano para tratamento de saúde. "E todas

as vezes que solicito reservas na pousada sou muito

bem atendida pelas funcionárias, que fazem o

possível para atender minhas necessidades", ressalta

Aparecida, que tem problemas no joelho e só pode

ficar hospedada no térreo, por orientação médica.

A servidora acredita que os serviços oferecidos

pelo SINDJUSTIÇA aos aposentados melhorou nos

últimos anos. A título de exemplo, ela citou a

disponibilidade dos motoristas para levá-los aonde

precisam quando estão na capital. "Os carros do

sindicato estão à disposição do filiado hospedado na

pousada. Tudo o que está ao alcance do sindicato, a

entidade tenta atender", destaca a filiada. 

Outro ponto levantado por Aparecida foi a

abertura do sindicato ao diálogo. "Agora podemos

conversar francamente com qualquer um, do

funcionário que auxilia a limpeza na entidade ao

mais alto cargo da diretoria, sem melindre", observou

a aposentada, que apontou a ação como uma das

grandes responsáveis pelas últimas conquistas aos

servidores e pela evolução do próprio sindicato.
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"Nunca perdi uma festa. Sou o primeiro a

chegar", diz animado o técnico judiciário

aposentado Vanderlei Inácio Franco, da comarca

de Aparecida de Goiânia. O filiado é frequentador

assíduo e já espera pelo próximo Happy Hour

promovido pelo Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA), realizado uma vez por mês. 

Aos 71 anos de idade e 21 de aposentadoria,

Vanderlei afirma que o evento  é uma das

principais atividades realizadas pelo sindicato

atualmente. "O Happy Hour é uma das melhores

coisas que o SINDJUSTIÇA está fazendo,

principalmente para nós aposentados",

reconhece. Para ele, é a maneira mais fácil que

encontrou para voltar a se relacionar com os

antigos amigos e conhecer a nova geração de

servidores e filiados, já que o evento realizado no

clube na entidade, em Goiânia, é aberto a todos e

até aos familiares, sem nenhum custo de entrada.

No evento, caldos variados são servidos

gratuitamente e bebidas são vendidas a preços

populares aos participantes.

Além do evento mensal, o sindicato promove

ainda a tradicional festa junina dos servidores, que

reúne também magistrados e familiares, e ainda a

festa de fim de ano, muito aguardada por todos que

integram a família do Judiciário goiano. O servidor

aposentado disse que não perde nenhuma delas.

Outro local frequentado por Vanderlei Franco

é o condomínio de chalés do SINDJUSTIÇA, o

Thermas Village, localizado em Caldas Novas,

distante 169 quilômetros de Goiânia. São treze

unidades de propriedade do sindicato, com área

verde para churrasco, piscinas com água quente e

fria, sauna, campo de futebol e outras

dependências disponíveis para filiados o ano

todo, no município considerado a maior estância

hidrotermal do mundo. "Só não me hospedo todo

mês porque não sou sorteado", lamenta o

aposentado. 

Atividades 
socioculturais promovem
relacionamento 
entre filiados

‘‘O Happy Hour é uma das melhores
coisas que o SINDJUSTIÇA está
fazendo, principalmente para nós
aposentados”

VANDERLEI INÁCIO FRANCO,
da comarca de Aparecida de Goiânia

Coordenado pelo ex-vice-presidente para

Assuntos da Comarca do Interior e também

responsável pela área de aposentados, Daniel

Teixeira de Brito, o Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) realizou, em 2011, o 1º Encontro

da Melhor Idade para aposentados e pensionistas

filiados em Caldas Novas. O objetivo do evento foi

promover a integração e propiciar atividades

voltadas à saúde e qualidade de vida dos

servidores.

O sindicato contratou dois ônibus que levaram

cerca de 60 pessoas, entre servidores e

acompanhantes, da capital e do interior do Estado

para passar três dias nos chalés da entidade,

localizados no condomínio Thermas Village. Entre

as atividades, passeio pelos principais pontos

turístico da cidade, como visita ao Museu da Soja e

ao Santuário Nossa Senhora da Salette, localizada a

5 km do centro da cidade, além de oferecer convite

para quem quisesse passar o dia no Clube Náutico,

no qual o SINDJUSTIÇA é acionista. 

Na programação da noite, baile dançante

também no local da hospedagem com a

participação do professor de dança de salão

Fernando Gomes de Oliveira Cantanhede,

sinDJustiÇA 
reúne aposentados
em encontro em 
caldas novas
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‘‘“Tenho a missão de fazer do meu
trabalho um espelho do dele.”

Mara Cristina, que respondeu pela área de Aposentados
após a morte de Danielzinho

coreógrafo e instrutor em academia de Goiânia,

que ensinou passos de dança aos servidores. A

alegria, nos três dias de congrassamento entre os

servidores, foi a marca do encontro. 

Os planos para o próximo encontro tiveram de

ser adiados com a ausência de Daniel, que

pretendia levar os servidores para fora do Estado

de Goiás na próxima oportunidade. Mas o

SINDJUSTIÇA continua investindo na área. Para

retomar as atividades do vice-presidente, o

sindicato convidou a escrevente judiciária III da

comarca de Goiânia, Mara Cristina.

Nova missão
A servidora aceitou o convite da então

presidente do SINDJUSTIÇA, Rosângela Alencar,

e assumiu a função no início de fevereiro, cerca

de um mês após o falecimento do oficial

aposentado. A escrevente já compôs a diretoria

do sindicato em outras gestões, acumulando

experiência na área sindical para defender

bandeiras da categoria. "Fiquei muito feliz de

retornar ao sindicato e o legado que trago é de

dar continuidade ao trabalho feito pelo Daniel ao

filiado, levando sempre uma palavra amiga e,

principalmente, resolvendo as solicitações dos

servidores, porque é essa a finalidade maior do

SINDJUSTIÇA", ressalta Mara. 

Sob as responsabilidades da área estão o

Grupo de idosos que viajou a Caldas Novas em 2011 para participar do 1º Encontro da Melhor Idade, promovido pelo SINDJUSTIÇA
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atendimento de demandas de servidores do

interior relacionadas a pendências de processos

administrativos e esclarecimentos acerca de

diferenças vencimentais e também sobre o

Instituto de Assistência ao Servidor Público de

Goiás (IPASGO), entre outros assuntos de interesse

dos aposentados e pensionistas filiados. 

A nova responsável por essas atividades

destacou que Daniel sempre tratou os assuntos do

sindicato com muito afinco e atendeu a todos com

muito respeito, sem fazer distinção de pessoas e

nem entrar em discussão pessoal com quem quer

que seja. Exemplo que a servidora pretende seguir.

"Tenho a missão de fazer do meu trabalho um

espelho do dele", promete Mara Cristina. 



EntREvistA ROSÂNGELA 
RAMOS DE ALENCAR

o sinDJustiÇA DEixou DE  sER um 

sindicato guerrilheiro
‘‘ ‘‘

Ela é filha de uma professora e de um trabalhador da
construção civil. E acredita ter herdado do pai o jeito simples de
encarar a vida e a forma sempre respeitosa com que se dirige a
quem dela se aproxima. "Meu pai nunca tratou ninguém com

desigualdade, do peão da obra ao profissional mais gabaritado
com quem tivesse contato. Isso foi um aprendizado para minha
vida", resume Rosângela Ramos de Alencar, de 54 anos, que em

2014 deixou,  após completar seis anos como presidente do
Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de

Goiás (SINDJUSTIÇA), o comando da entidade. 
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‘‘Não sou filiada apartido nenhum! 
E ainda defendo que

presidente de sindicato
não seja filiado a

nenhum partido político.
Dirigir um sindicato é

uma atividade política,
mas não partidária."
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A menina que passou a infância ao lado dos quatro irmãos a
brincar pelas praças e ruas sem saída do Setor Sul, em Goiânia, e
que estudou em colégios católicos até se formar em Direito na
capital, iniciaria aos 21 anos a carreira de servidora do Judiciário.
A filha de dona Maria Cristina Ramos de Alencar e Antônio
Ibiapino de Alencar pisou pela primeira vez no Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás em 17 de março de 1980 para trabalhar como
atendente de balcão na então 10ª Vara Criminal de Goiânia.
Passou por alguns setores e só na Central de Mandados, onde
desempenhou várias funções, a auxiliar judiciário permaneceu
por 22 anos. Em 8 de fevereiro de 2008, tomou posse para exercer
o primeiro mandato de uma mulher eleita presidente do
SINDJUSTIÇA, quando o sindicato completava quase duas
décadas de história, tendo sido reconduzida ao cargo, pelo voto
dos servidores filiados, três anos depois.

Nesta entrevista, concedida  na sua então sala no prédio-sede
da entidade, Rosângela falou de lisura na vida e no trabalho; das
grandes conquistas obtidas pelo servidor do Judiciário durante
estas duas gestões; sobre família e fé; sobre momentos marcantes
nestes seis anos como presidente; sobre lutas a serem
enfrentadas; sobre ética; e valorização dos seus pares. "Não
tenho vaidade. Deixo a presidência do SINDJUSTIÇA com a
cabeça erguida. A minha missão, até onde me foi permitido, eu
cumpri", diz. Reforça o papel do sindicato no cotidiano da cat-
egoria, destacando seu novo perfil: uma entidade que dialoga
com todos e que tem no diálogo sua maior força.

Rosângela tem na família e na fé dois pilares a lhe sustentar. É irmã
de Rosimeire Ramos de Alencar, 48 anos, também servidora do
Judiciário; Carlos Antônio Ramos de Alencar, 55, com quem divide
o gosto pelas lutas sindicais - ele é presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Município de Goiânia (Sindigoiânia) -; Faraíldes
Santana Bittencourt, prima-irmã, dona de casa, de 53 anos; e
Aleomar Ramos de Alencar, falecido em fevereiro de 2006, aos 50
anos. Acima da sua mesa, no SINDJUSTIÇA, ela mantinha a imagem
de Nossa Senhora Desatadora de Nós. "Ela é meu referencial de
força."

No sábado reservado para conceder esta entrevista à
revista, Rosângela falou muito da relação e do legado do pai
para a família, senhor Antônio Ibiapino, que há anos lutava
contra o câncer. "Meu pai sempre me ensinou que o que a
gente de fato tem é o nosso nome. E que cabe a cada um zelar
do seu, com honestidade." Na madrugada da segunda-feira
seguinte, 19 de agosto, seu Ibiapino não resistiu e se foi.
"Minha força vem da minha fé. É ela quem me dá co-
ragem para a luta", confidenciou naquela data.

EntREvistA ROSÂNGELA RAMOS DE ALENCAR

PERFiL
ROSÂNGELA RAMOS DE ALENCAR

> 54 anos
> Auxiliar Judiciário

> Graduada em Direito pela então
Faculdade Anhanguera (1995) - hoje

Centro Universitário de Goiás
(UniAnhanguera) e pós-graduada em
Direito Constitucional e Administrativo

>No Judiciário, atuou na 10ª Vara
Criminal, Central de Mandados,
Corregedoria-Geral de Justiça de

Goiás e na Distribuição.
> Diretora-administrativa do
SINDJUSTIÇA de 2004-2007

> Presidente do SINDJUSTIÇA nos
mandatos 2008-2010 e 2011-2013.
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Como ocorreu a sua vinda, efetivamente, para
as lutas do SINDJUSTIÇA?
Eu sempre acompanhei as ações do sindicato,
mesmo quando não fazia parte da sua diretoria.
Lembro-me de quando a entidade distribuia seus
informativos e eu fazia questão de ler para os colegas
e de incentivar a participação deles nas atividades do
sindicato. Mas jamais pensava em vir para o
sindicato, de fato. Muito menos pensava em ser
presidente desta entidade, embora trabalhasse, fora
daqui, agregando os colegas para a luta, que era de
todos nós. Em 2003, fui convidada pelo ex-
presidente do SINDJUSTIÇA para compor a chapa
que disputaria a eleição do sindicato. Em suas duas
gestões, assumi a pasta da Administração, entre
2004 e 2007. Mas, repito, não me via, nesta época,
como presidente da entidade.

E o que a motivou a apresentar seu nome à
presidência do SINDJUSTIÇA?
Eu percebia que o sindicato não estava atuando, não
estava voltado para os servidores. E nós tínhamos
muito a conquistar. O perfil do sindicato já havia
começado a mudar, antes mesmo da minha vinda,
tendo começado a deixar de ser um sindicato
guerrilheiro para ser um sindicato de negociação.
Mas era só o começo. Mas faltava a luta pelos
servidores. Nossa luta não podia se restringir a
resolver questão de vencimento, somente.
Precisávamos garantir que nossa carreira fosse uma
só. Existia em Goiás três valores distintos de
vencimento para uma mesma carreira no Judiciário.
Pessoas que realizavam o mesmo trabalho eram
remuneradas de forma distinta. Aquilo era um
absurdo! Eu me perguntava: 'por que um escrevente
de Goiânia recebe mais que o escrevente de Campos
Belos?' Eu entendia, como entendo até hoje, que a
entrância não tem nada a ver com vencimento. O
vencimento teria que ser um só, porque o trabalho
desenvolvido é o mesmo. Se há mais ou menos
processos em determinada unidade, não é o servidor
que tem que ser penalizado por isso, do ponto de
vista vencimental. Então, a luta pela isonomia salarial
foi uma das bandeiras que me fez assumir esta
missão.

E que outras lutas a convenceram a assumir o
desafio de ser presidente desta entidade?
Uma outra grande luta tem a ver com a
transparência, com dar aos servidores melhores

oportunidades e condições de se informarem. Eu
tinha muita vontade de que os nossos canais de
Comunicação fossem verdadeiramente informativos.
Nossos colegas servidores são muito carentes de
informação. Hoje, não mais. Sempre busquei
pesquisar muitas fontes de informação sobre
assuntos de interesse do servidor. De lá, tirava
muitos exemplos do que poderia ser útil à nossa
experiência em Goiás. E eu queria que tivéssemos
um site, por exemplo, que fosse de fato informativo,
e não um site onde publicássemos somente aquilo
que interessasse a quem era responsável por este
trabalho. Nossa comunicação, hoje, busca o que é de

Eu considero que o líder que
quer se perpetuar no poder
não é verdadeiramente um
líder. Isso é egoísmo e
vaidade. Tem que se passar
o bastão para frente."

çç



EntREvistA ROSÂNGELA RAMOS DE ALENCAR

interesse dos servidores. Hoje só não fica informado
do que está acontecendo em nossa carreira, quem
não quer. A comunicação, portanto, foi muito
importante nesses últimos anos. Verdadeiramente,
um divisor de águas. Com o novo site e, em seguida,
com as redes sociais, inauguramos uma nova política
de comunicação, com foco na transparência. Sem
informação, a gente não constrói. A comunicação
digital consegue atingir a todos, a categoria inteira.
Os nossos colegas precisam se interessar mais em
buscar informações sobre a carreira dos servidores
do Judiciário e tirar o que é melhor para eles. Eu
quis muito investir na área de comunicação do
sindicato porque a "Rádio Corredor" era muito mais
forte que a comunicação oficial do sindicato. E ela
denigre todo o nosso trabalho, deturpa tudo, divulga
o que quer divulgar, sem preocupação com a
fidelidade da informação, com a ética, com os
interesses do servidor. Temos hoje um site moderno
e atualizado, que preza pela credibilidade da
informação. Não à toa, é por ele que o servidor se
informa, muito mais que pelo site do próprio
Tribunal - de Justiça do Estado de Goiás. Sinto-me
realizada por esta mudança tão significativa ter
ocorrido em minha gestão. Com informação de
qualidade, os servidores se veem mais bem
preparados para a luta. O site do sindicato é uma
referência; tem conteúdo; tem qualidade; tem clareza
na informação; não induz, mas informa. Vender
mentira é fácil demais. A nossa comunicação chega a
todos, dos servidores mais simples à alta Corte do
Judiciário em Goiás.

Você ocupou esta cadeira como a primeira
mulher presidente na história do
SINDJUSTIÇA. Que significado teve este fato
para você e para a história do próprio
sindicato?
A mulher é mais determinada, tem mais coragem. Eu
dei continuidade e terminei de mudar o perfil do
sindicato. Assumi a presidência do SINDJUSTIÇA
com o compromisso de atender o filiado. Todas as
melhorias que fizemos para os servidores, como
reforma e ampliação dos chalés, das pousadas, o
aumento do quadro de colaboradores, as lutas
institucionais, tudo foi feito ouvindo o filiado. Nós
abrimos o sindicato para ouvir o filiado no que era
luta voltada para a coletividade. Esse foi,
essencialmente, nosso trabalho, nossa busca. Na
história do sindicato, nossa gestão foi a primeira que
representou magistrados na corregedoria, por

exemplo, num claro esforço de defender os direitos
do servidor. Como mulher, comandei  a maior greve
do Poder Judiciário em Goiás. Fizemos uma greve
organizada e conseguimos um fato histórico para o
servidor, que foi uma liminar do direito de greve.
Cumprimos os acordos firmados; fizemos a maior
passeata uniformizada do Poder Judiciário; tivemos a
maior adesão da história do sindicato. Foram 62 dias
de greve. A greve acabou porque alguns colegas não
cumpriram o que foi determinado pela liminar.
Fomos notificados de que a greve seria considerada
ilegal. Portanto, é preciso frisar que falta, ainda,
amadurecimento de alguns colegas, para cumprirem
os acordos firmados. Quem não cumpriu,
prejudicou o movimento. Nesta função em que eu
estou, apanha-se muito, mas também se faz. Eu
tenho medo, sim, claro. Mas este medo é meu, eu
enfrento. Sou uma presidente de sindicato que
converso com todos: desembargador, presidente,
servidores, autoridades. Que dia um presidente de
sindicato falou na Corte Especial do TJGO? Pela
primeira vez na história, um presidente de sindicato
falou para os desembargadores na Corte. Isso é
inédito na história do sindicato e foi, sem dúvida,
determinante para que os desembargadores
compreendessem o porquê da nossa luta (referindo-
se a fala sua em sessão da Corte Especial durante a
tramitação do PCS).

O SINDJUSTIÇA aproximou-se bastante do
interior do Estado nesta gestão. Esta era uma
meta sua como presidente do sindicato?

‘‘O SINDJUSTIÇA não é maisum sindicato guerrilheiro. É,
ao contrário, um sindicato que
senta, conversa e delibera o
que a categoria almeja
através de negociação. O
objetivo do sindicato é a
conquista para o servidor."
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Nós atingimos uma meta que faltava na primeira
gestão, que era chegar ao interior; fazer este Giro
pelo Interior, ouvir os servidores em suas comarcas.
Para tanto, descentralizei as ações e busquei
trabalhar em equipe. Porque é assim que fazemos a
diferença. Na primeira gestão, eu cheguei a iniciar
esta aproximação, mas foi somente com esse
processo de descentralização que de fato
conseguimos chegar nos servidores do interior. Com
esta aproximação, passamos a fazer, por exemplo, a
conciliação entre servidores e magistrados, quando
alguns fatos chegavam ao nosso conhecimento.
Temos enxergado resultados maravilhosos nas
comarcas. Conseguimos reverter conflitos por meio
do diálogo. Servidores e magistrados são conciliados
apenas com diálogo, com intervenção do sindicato.
E o fato de eu ser mulher, ajuda, porque a mulher
não vai para o embate de cara. Gosto de ouvir as
duas partes. E fico feliz que esta inovação no diálogo
entre servidores e magistrados no interior tenha
ocorrido na gestão de uma mulher.

É notório que o SINDJUSTIÇA não é mais o mesmo.
O perfil do sindicato mudou?
Eu costumo ir a encontros de presidentes de
sindicatos em todo o Brasil, onde se troca muita
experiência sobre como fazer. E o sindicato dos
servidores do Judiciário em Goiás é extremamente
respeitado pelas associações, pela Fenajud -
Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos
Estados. O SINDJUSTIÇA não é mais um sindicato
guerrilheiro. É, ao contrário, um sindicato que senta,
conversa e delibera o que a categoria almeja através
de negociação. O objetivo do sindicato é a conquista
para o servidor. E, volto a dizer, a mudança na
política de comunicação da entidade também ajudou
muito nesse sentido. Temos cobertura em tempo real
dos fatos de interesse dos servidores. A mentira não
permanece mais. Informação de qualidade chega em
tempo ao servidor. Hoje, o Tribunal - TJGO - nos
busca para postarmos informações no nosso site. Isso
por que? Porque nossos espaços têm credibilidade. O
sindicato amadureceu muito, não há dúvida. E
destaco: não sou filiada a partido nenhum! E ainda
defendo que presidente de sindicato não seja filiado a
nenhum partido político. Dirigir um sindicato é uma
atividade política, mas não partidária.

E esta mudança de perfil do sindicato mudou
também a forma de interlocução do sindicato com
outras entidades e poderes?

Para citar um exemplo de como mudou, nós tivemos
uma adesão da Asmego - Associação dos Magistrados
do Estado de Goiás - inédita, que veio ao
SINDJUSTIÇA para unir forças conosco em relação a
lutas comuns. A OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Goiás - uniu forças conosco. O
Governo do Estado sempre nos atendeu. Estivemos
com líderes do governo e com o próprio governador
Marconi Perillo durante a tramitação do PCS (veja
reportagem sobre o assunto na página 11). Esta
interlocução ocorreu devido ao perfil de respeito
imposto pelo SINDJUSTIÇA. O sindicato hoje
representa a voz dos servidores. O sindicato hoje

‘‘O sindicato sozinho não énada. A presidente do
sindicato sozinha não é
ninguém, não conquista
nada. O sindicato conquista
com o corpo que ele tem,
que são os filiados."
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EntREvistA ROSÂNGELA RAMOS DE ALENCAR

trabalha pelo servidor. Hoje, a Corte do TJ conhece
nossa história, conhece as nossas dificuldades.
Temos representação, de fato. Eu considero que o
líder que quer se perpetuar no poder não é
verdadeiramente um líder. Isso é egoísmo e vaidade.
Tem que se passar o bastão para frente. Tem que se
permitir oxigenar. Quem vem pela frente pode e
deve dar continuidade aos bons projetos
desenvolvidos numa entidade.

E quais são algumas das lutas que você considera
que o sindicato e os servidores têm pela frente?
A luta pelo vencimento é uma delas. Nós não
atingimos o vencimento ideal. A reforma
administrativa no âmbito do Judiciário goiano é outra
grande luta. É preciso criar uma administração para
todo o Poder Judiciário, envolvendo todas as
comarcas, limitando a quantidade de cargos e a
necessidade deles. Isso não acontece hoje. Já fizemos
um pedido ao desembargador Carlos Escher, que
preside a Comissão de Regimento e Organização
Judiciária, para que se atente a esta necessidade neste
momento de reforma do Código de Organização
Judiciária. Não se pode ter uma administração aberta.
Não há limite? Não há limite de cargos, de
necessidades? Há também o auxílio-creche, que
pretendemos que seja estendido para todos os
servidores com filhos em idade pré-escolar. Deve-se
lutar também pelo auxílio-transporte, fundamental
em algumas localidades. Mas a questão maior é a do
vencimento. Há atualmente uma distância muito
grande entre o vencimento do servidor da Justiça
Estadual em relação ao da Justiça Federal, embora o
trabalho desempenhado seja o mesmo. A PEC 190 é
um passo, nesse sentido. Mas ela unificará apenas o
estatuto, em direitos e obrigações, mas não mexe em
questões vencimentais. A isonomia entre vencimentos
não passou, embora uma emenda nesse sentido tenha
sido apresentada. Mas já é um começo. É preciso falar o
que está acontecendo, porque senão nunca se vai saber
das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores. No
caso de Goiás, depois de quatro anos em que eu estava
à frente da direção do SINDJUSTIÇA conquistamos a
isonomia. Mas eu já gritava por ela há muito mais
tempo. Até que conseguimos convencer o Tribunal da
importância. A isonomia nacional vai demorar um
pouco mais, mas é preciso continuar a buscar. A luta
pela PEC 190 vai nos conscientizando de que somos
um só para chegarmos, lá na frente, ao vencimento
único na carreira do servidor do Judiciário.

Rosângela, quais você considera que são as
principais conquistas dos servidores no período em
que esteve à frente da presidência do SINDJUSTIÇA?
Quais os momentos mais marcantes desta trajetória?
O mais importante, que pode ser considerada como
grande conquista, foi a abertura que o sindicato
conseguiu junto ao Tribunal. Foi uma vitória
conseguir conversar, ser ouvido dentro do Poder
Judiciário. Através dela, conseguimos que o Tribunal
entendesse que somos todos iguais, que a isonomia
nos vencimentos teria que acontecer. E há ainda
outras conquistas pontuais, como a valorização dos
processos de capacitação para a carreira do servidor.
O pagamento do auxílio-alimentação pode ser citado
como outro grande ganho para a categoria. Estamos
conseguindo, agora, a gratificação para os
contadores, uma reivindicação também antiga.
Conseguimos, com o PCS, elevar de 20% para 25% o
percentual pago para quem tem graduação.
Garantimos o pagamento cumulativo dos
percentuais pagos para cursos de pós-graduação.
Hoje, o servidor pode ter 60% de gratificação em seu
salário se chegar ao título de doutor. Infelizmente, o
servidor ainda busca pouco a qualificação. Mas é
preciso dizer também que falta ao Tribunal exigir
que o Recursos Humanos atinja de fato os servidores
nos processos de capacitação, o que hoje não ocorre.
Houve também na minha primeira gestão a
finalização dos processos para recebimento das
diferenças das ações conhecidas como Ação 110 e
Ação 7.7. A primeira foi paga integralmente; a

‘‘Espero, realmente, que osindicato não volte a ser um
sindicato de partido político. 
Ele tem que caminhar pelos
ideais dos servidores. Nós
transformamos o sindicato em
um sindicato livre, e assim ele
deve permanecer."
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segunda, parcelada em 60 vezes. O recebimento
dessas duas ações foi uma grande vitória neste
período em que estive à frente do sindicato. E para
citar um momento muito marcante na primeira
gestão, houve uma fase em que o Tribunal fechou as
portas para o sindicato, o que foi muito ruim. Mas
sei reconhecer que isso foi resultado de falha na
nossa própria comunicação, na forma de nos
comunicarmos. Foi preciso alterar a política de
comunicação do sindicato visando melhorar esse
diálogo, o que foi feito. Já no segundo mandato, um
momento bem crítico foi a ocorrência da greve. A
negociação na greve, o momento de parar o
movimento, tudo foi muito desgastante.

E quais considera que sejam as principais marcas
que devem servir como referencial para seus
sucessores?
A marca do diálogo. A marca do respeito. Estas são
as duas marcas mais importantes do sindicato hoje,
que considero bens que devem ser resguardados.
Não se vence nenhuma luta se não houver diálogo
antes. Quem vai direto para a guerra, não vence. Nós
conseguimos unir a categoria em torno desse
propósito. E eu espero que o servidor tenha
entendido a importância dessa união para as nossas
conquistas. O sindicato sozinho não é nada. A
presidente do sindicato sozinha não é ninguém, não
conquista nada. O sindicato conquista com o corpo
que ele tem, que são os filiados.

E que mensagem você deixa para o corpo diretivo
que te acompanhou nestas lutas?
É importante quando se percebe que não se está
sozinho. Um sindicato tem que ter um corpo e
caminhar junto com ele. Na segunda gestão o
sindicato sofreu uma perda muito significativa, que
foi o Danielzinho (Daniel Teixeira Brito, oficial de
Justiça e vice-presidente para Assuntos do Interior
do SINDJUSTIÇA, falecido em janeiro de 2012).
Daniel era um diretor muito importante na condução
do nosso sindicato. Aqueles que ficaram conosco
falam a mesma linguagem, embora tenhamos
divergências, o que é muito salutar. Todas as
conquistas do sindicato foram resultado do
empenho de toda uma equipe, que não mede
esforços para pesquisar, elaborar novas estratégias de
luta e diálogo em prol dos nossos objetivos comuns. 

E ao aproximar-se do fim da sua gestão, como se

sente diante daquele desafio que disse ter recebido
ao assumir a presidência do SINDJUSTIÇA?
Sinto que chegou a hora de sair. É preciso renovar, e
essa renovação tem que ser constante. É importante
para a entidade se renovar. A alternância é
fundamental. Deixo a presidência tranquila. Mas
considero que é positivo para o servidor que não
haja ruptura nesse processo conquistado. Que seja
dada continuidade aos bons projetos desenvolvidos
e que resultaram em conquistas para o servidor. E o
servidor tem que ficar atento a este propósito.
Espero, realmente, que o sindicato não volte a ser
um sindicato de partido político.  Ele tem que
caminhar pelos ideais dos servidores. Nós
transformamos o sindicato em um sindicato livre, e
assim ele deve permanecer.

‘‘Fico feliz que esta inovaçãono diálogo entre servidores
e magistrados, no interior,
tenha ocorrido na gestão de
uma mulher." R
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A comunicação do terceiro milênio não exige

apenas boa dose de conhecimento. É preciso

habilidade para se comunicar de forma clara e

precisa, rapidez na divulgação desta informação e

uso de ferramentas capazes de alcançar quem está

do outro lado, seja a um passo de distância, da

linha telefônica ou da tela do computador. Nesta

última, cada vez mais profissionalizada e eficiente.

Num tempo em que a internet e a telefonia móvel

se tornaram quase que indispensáveis para conexões

e ações até impensáveis em algumas décadas atrás, o

Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça

do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) viu nestas

ferramentas um aliado e ingressou no mundo virtual

ainda em meados do ano de 2002 - tempos ainda de

internet discada. Dez anos mais tarde, agora em

banda larga, o sindicato não somente tem presença

digital, como também faz dela um de seus canais

mais importantes para informar com qualidade seus

filiados.

Mais de 525 mil acessos em um ano foram

registrados na página oficial do SINDJUSTIÇA na

internet, sendo 76.054 de visitantes únicos. Os

dados foram extraídos do Google Analytics -

ferramenta que mede dados de acessibilidade,

usabilidade, localização, entre outras categorias

Em um ano, mais de meio de milhão de
pessoas acessaram o site da entidade, que
se torna fonte oficial de informação para
servidores e veículos de comunicação da
imprensa goiana. Modelo passa a ser
referência para sindicatos de outros Estados

em sites que permitem seu uso e serviço - no

período de julho de 2012 a julho de 2013.

Goiás, Distrito Federal, Paraná, São Paulo,

Tocantins, Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio

de Janeiro e Mato Grosso são os Estados do

País que mais contribuíram para elevar o

número de acessos feitos por meio de desktop,

mobile e tablets no site do SINDJUSTIÇA.

Destaque para Goiás, que obtém mais de 80%

Gostei bastante 
do layout, do
visual do site. 
A localização  das
informações ficou 
bem mais fácil.”

ARISTOM JORGE, 

analista judiciário  

na comarca de Goiânia

‘‘
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de pessoas acessando a sua página oficial. Cerca de 96%

desses acessos são feitos via desktop.

Redes Sociais
Agora, é notória a afirmativa de que os filiados têm,

sim, voz. Por meio dos canais oficiais do SINDJUSTIÇA

é possível acompanhar, de qualquer parte, tudo o que

acontece e que é de interesse do servidor de forma

clara, direta e informativa. Uma equipe de profissionais

habilitados para tal tarefa produz notícias enquanto o

fato acontece, muitas vezes em tempo real, além de bem

informar os servidores de assuntos de interesse da

categoria que circulam em âmbito estadual e nacional,

com informações do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás, do Conselho Nacional de Justiça ou das Cortes

Superiores no Brasil, entre outras fontes da imprensa. 

As ferramentas utilizadas neste trabalho

acompanham a evolução do mundo digital e do

internauta. Por isso, o SINDJUSTIÇA está presente

hoje na maior rede social do planeta, que já alcançou

centenas de países e bilhões de pessoas conectadas

em todo o mundo: o Facebook. Na rede, mais de 1,1

mil pessoas estão conectadas diretamente na página

oficial do sindicato, interagem e compartilham

Quando você tem
uma comunicação
que compreende
termos técnicos e
jurídicos,
conseguindo
repassar a
informação de
forma clara, se
atinge o objetivo do
diálogo, de falar a
língua do servidor e
de bem informar.”

ROSÂNGELA ALENCAR, 

presidente do SINDJUSTIÇA

‘‘

conteúdo segmentado divulgado especialmente para

filiados e servidores de Goiás e que alcançam outros

Estados.

O somatório de cada curtida, comentários ou

conteúdos compartilhados diariamente resulta em

milhares de pessoas absorvendo informação do

Judiciário goiano, além da promoção de debates e,

principalmente, diálogo entre o SINDJUSTIÇA,

filiados e não-filiados. 

E não para por aí. Outro gigante da internet que o

sindicato utiliza para se comunicar de forma ágil e

precisa é o Twitter. Informação de qualidade em 140

caracteres é uma das novas formas que empresas,

autoridades e pessoas comuns encontraram para

estarem mais próximas de seus públicos e de seus

velhos e novos amigos. E onde o servidor estiver, lá

também estará o SINDJUSTIÇA.

Quase 2.100 twetts foram publicados pelo

sindicato, de 2012 até aqui. Mais de 370 pessoas que

seguem seu perfil, entre servidores, magistrados,

advogados, estudantes e demais operadores do

Direito, acompanham todos os dias as atividades

realizadas pela entidade e assuntos que interessam a

categoria por meio deste canal.



O Sindicato dos Servidores e Serventuários da

Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA)

entende que investir em tecnologia para informar

seus filiados era acompanhar esse novo modo

das pessoas se comunicarem. "Desde a primeira

gestão (2008/2011), senti a necessidade de

melhorar a comunicação e atingir mais

servidores", declarou a então presidente do

SINDJUSTIÇA , Rosângela Alencar.

O objetivo era, segundo Rosângela, "trazer

para o site notícias nacionais e assuntos ligados

diretamente à categoria e também à população

porque a página era acessada também por não

servidores", esclarece. De acordo com Rosângela

Alencar, o SINDJUSTIÇA buscou uma empresa

especializada em comunicação digital que,

primordialmente, conhecesse e entendesse a

linguagem do Judiciário. "Quando você tem uma

comunicação que compreende termos técnicos e

jurídicos, conseguindo repassar a informação de

forma clara, se atinge o objetivo do diálogo, de

falar a língua do servidor e de bem informar",

ressalta.

A mudança foi percebida também por quem

atua fora do Estado de Goiás. O 1º vice-

presidente do  Sindicato dos Servidores da

Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas

Gerais (Serjusmig), Luiz Fernando Pereira Souza,

relatou sua experiência de navegação no novo

site do SINDJUSTIÇA e demonstrou sua vontade

em implementar o modelo também em Minas.

"Achei que o site está mais dinâmico, bonito,

bem apresentado, mais prático de ser usado e

comentei com a presidente Rosângela durante

um encontro que participamos em Natal", disse

Luiz Fernando. O encontro ocorreu em maio de

2012, quando ele ainda atuava na presidência do

sindicato mineiro, logo após a implementação da

nova ferramenta do SINDJUSTIÇA.

Segundo Luiz Fernando, a mudança foi muito

perceptível e a navegação ficou mais fácil.

"Inclusive estamos pensando em implementar

algo semelhante também em Minas e o

SINDJUSTIÇA pode e vai servir de exemplo

também para outros sindicatos", revela.

Conforme a agência Nozzz Comunicação,

responsável pelos canais oficiais do

SINDJUSTIÇA na internet, a visão da presidente

Rosângela permitiu toda essa interação e maior

proximidade com os filiados e alcance de público

fora do Estado. E esse processo de evolução

iniciou-se com a mudança da logomarca, agora

mais atual, com elementos ligados diretamente

ao propósito do sindicato: a união dos servidores

pela defesa de direitos sem distinção entre a

categoria. Além dos canais nas redes sociais,

criados a partir de 2012, os servidores também

recebem  informações por e-mail por meio de

newsletter. Basta cadastrar nome e e-mail no site

para receber todas as notícias divulgadas na

plataforma diariamente.

Hoje, profissionais da área de comunicação,

incluindo jornalistas e técnicos, estão à

disposição do sindicato para alimentar e garantir

que os canais do SINDJUSTIÇA permaneçam

atualizados durante as 24 horas diárias, nos 7

dias da semana. Uma das inovações dessa nova

forma de comunicar foi transmitir, em tempo real

e em todos os canais, diretamente do Plenário,

por meio de texto e imagem, sessões da Corte

Especial que apreciavam matérias de interesse
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Achei que o site 
está mais dinâmico,
bonito, bem
apresentado e 
mais prático de 
ser usado.” 

LUIZ FERNANDO SOUZA, 

1º vice-presidente do Serjusmig

‘‘

2012, o  ano da virada e
da  nova forma de se comunicar



dos servidores para que alcançasse,

principalmente, quem estivesse no interior de

Goiás.

As ações do SINDJUSTIÇA no projeto Giro

pelo Interior também tiveram repercussão

especial, onde era possível o acesso à internet e o

envio das informações em tempo real. Todas as

viagens e encontros foram registrados e podem

ser acessados a qualquer momento no site,

incluindo conteúdos em imagem, vídeo e áudio.

A fotografia é um dos diferenciais no novo

serviço. Quase sempre, as notícias contam com

recurso de imagem para esclarecer melhor

quem, ali, busca informação.

Rosângela Alencar confirma sua satisfação

pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. "As

ações na internet confirmaram o que queríamos,

que era levar informação de forma clara, objetiva
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e de fácil entendimento a todos. Estou muito

satisfeita com a comunicação do SINDJUSTIÇA

hoje", assegura.

"Antes das mudanças efetuadas na

comunicação da entidade, fatos simples, ao

serem divulgados, tornavam-se complicadas e

hoje, ao se divulgar informes complexos, a

notícia se torna simples. A nova comunicação

do sindicato tornou a ação de informar algo

mais produtivo e eficiente", avalia Fabrício

Duarte, então vice-presidente para Assuntos

Sociais e Esportivos da entidade.

E completa, analisando a presença do

SINDJUSTICA nas redes sociais. "As redes

sociais hoje tem papel importante na

comunicação. Assim sendo, o sindicato não

poderia ignorar este espaço e demanda.

Satisfazer o filiado informando-o a tempo e a

contento, seja no site ou redes sociais,

satisfazem a premissa de inovar e acompanhar

tendências", diz.

E se tiver algo relevante a dizer ou quiser

apenas conversar, os canais do SINDJUSTIÇA

estão abertos, assim como as portas de sua sede.

Para ser um fã e interagir na Fan Page, acesse:

www.facebook.com/sindjustica. Se quiser ser

um seguidor no nosso perfil no Twitter, procure

por @Sindjustica_go. O endereço do site do

sindicato você já conhece:

www.sindjustica.com.

‘‘
Os novos canais  do
SINDJUSTIÇA
promovem integração e
tornam a nossa relação
mais sólida e constante.” 

MICHELE DA SILVA, 

escrevente na comarca de Paranaiguara



A nova política de comunicação do Sindicato dos

Servidores e Serventuários do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) vai além do investimento em

tecnologia. E ela não pode e nem deve ser unilateral. "Se

houvesse mais participação dos servidores seria o ideal

para melhorar a comunicação. A repercussão seria bem

maior e melhor", acredita o analista judiciário Aristom

Jorge Meireles. O servidor atua na Diretoria de

Informática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

(TJGO), em Goiânia, e avalia com perícia o novo portal

do sindicato lançado no primeiro semestre de 2012.

"Gostei bastante do layout, do visual do site. A

localização das informações ficou bem mais fácil", diz.

Aristom acredita que isso poderá evoluir com o tempo.

De Paranaiguara, comarca distante pouco mais de

350 quilômetros da capital de Goiás, a escrevente

Michele Maria da Silva se sente mais próxima de seus

representantes e colegas servidores. "O SINDJUSTIÇA

estreitou e minimizou a distância entre seus usuários.

Hoje, por meio do Twitter e/ou Facebook, é possível ir

além da informação pela facilidade que as redes sociais

proporcionam quanto ao contato e acesso aos nossos

representantes e colegas", justifica.

A servidora de 32 anos acredita que a política de

comunicação implementada pelo sindicato evoluiu. "Os

novos canais do SINDJUSTIÇA promovem integração e

torna a nossa relação mais sólida e constante." Michele se

refere à divulgação de notícias em tempo real e resposta

rápida e precisa para questionamentos de filiados e não-
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com a palavra, o servidor
filiados. "Hodiernamente, vivemos conectados, já é uma

questão inerente ao ser humano. Ou seja, estamos

conectados pelo computador de casa, do trabalho ou por

todos os outros meios eletrônicos colocados à disposição

unicamente para esse fim. Estamos sempre logados a fim

de nos manter informados nos diversos assuntos da

categoria", esclarece.

Michele também fez questão de registrar sua satisfação

quanto ao modo e forma com que o SINDJUSTIÇA vem

conduzindo as informações nas mídias digitais. "No site

ou nas redes sociais, o sindicato usa muito bem as

ferramentas que, indiscutivelmente, vieram para ser

aliadas e usadas em prol do bem comum", assinala.

Kerner Carlos Ferreira Gondim, de 39 anos de idade e

há 25 como servidor do TJGO no cargo de auxiliar de

serviços gerais, compartilha da mesma opinião da colega

Michele da Silva. "As informações são repassadas

rapidamente, de acordo com a notícia que pode e deve

ser divulgada, com responsabilidade e credibilidade",

acentua. Para Kerner, o novo site possibilitou o encontro

de informações de forma clara e objetiva. "Esse último

site melhorou muito a nossa comunicação e é possível

encontrar informações sempre atualizadas", ressalta.

O auxiliar deu destaque também para a abertura do

SINDJUSTIÇA na interlocução com os servidores. "O

sindicato nos deu mais espaço com sua presença nas

redes sociais e ele consegue elucidar melhor

informações que não conseguem ser esclarecidas pelos

corredores ou no nosso ambiente de trabalho", observa.

"As informações 
são repassadas
rapidamente, de
acordo com a notícia
que pode e deve ser
divulgada, com
responsabilidade e
credibilidade."

KERNER CARLOS FERREIRA GONDIM,
da comarca de Goiânia

‘‘
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Número de seguidores:  

cerca de 370
Tweets publicados:  

cerca de 2.100 mil

Número de seguidores: 

cerca de 1.240
Acesso ao site: 
o Facebook do SINDJUSTIÇA gerou

25.540 acessos
ao site, em um ano. Isso representa 15% do fluxo de acesso gerado no site

O site O Facebook

O Twitter

Volume de acesso:

meio milhão 
de acessos em 1 ano

Estados que mais originaram visitas: 

Goiás, Distrito Federal, Paraná, 
São Paulo, Tocantins, Amazonas, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 
e Mato Grosso

Plataformas de acesso:

Desktop: 96,90%
Mobile: 2,02%
Tablet: 1,08%
Visitantes únicos: 

76.054 pessoas
Número de páginas visualizadas:

1.236.546
Porcentagem de novas visitas: 

13,31%
Duração média da visita no site: 

2:59 minutos

Cidades que mais originam visitas à Fan Page: 

Goiânia, Brasília (DF), Anápolis, Caldas Novas, Rio
Verde, Aparecida de Goiânia, Cristalina, Jataí,
Uruaçu e Formosa (*)

Gênero:  as mulheres representam 62%dos visitantes da

página do SINDJUSTIÇA

(*) (*) Outros 35 municípios aparecem como originários de visitas ao
Facebook do SINDJUSTIÇA, entre eles a capital paulista

Fo
nt
e:
Go
og
le
 A
na
ly
tic
s,
 Fa
ce
bo
ok
 In
si
gh
ts
 e
 Tw
itt
er



HOMENAGEM

legado deixado

Vida de  ex-vice-presidente  para
Assuntos do Interior do SINDJUSTIÇA,
Daniel Teixeira de Brito, é relembrada
pelos filhos, companheiros de 
trabalho e de militância sindical

DAniEL tEixERA DE BRito

A sinDicAto E comPAnhEiRos

Dizem que criança reflete o sentimento
mais puro que existe no ser humano. E foi
assim, espontânea, que Liz Maria, de
apenas 3 anos, relembrou com muita
saudade do avô Daniel Teixeira Brito, no
último Dia dos Pais, celebrado em 11 de
agosto de 2013. O primeiro ano em que
os filhos e todos que o conheciam
passaram sem o oficial de Justiça
aposentado Danielzinho, como era
conhecido entre os colegas servidores,
companheiros de sindicato, familiares e

amigos. Daniel, ex-vice-presidente para
Assuntos do Interior e também
responsável pela área de Aposentados do
Sindicato dos Servidores e Serventuários
da Justiça do Estado de Goiás
(SINDJUSTIÇA), foi acometido por um
câncer de próstata e morreu em janeiro de
2012. Porém, seu legado permanece vivo.

"A minha pequena, Liz Maria, tinha 2
anos e meio quando ele morreu. Ela não o
esquece. Do nada, no dia dos pais, por
exemplo, já a noite depois de um dia com
o pai, ela chorava pedindo o vovô Daniel",
relatou a filha primogênita do sindicalista,
Daniella Lamounier de Brito. A pedagoga
de 33 anos afirmou que o sindicato era
sua segunda família. "Meu pai era muito
atuante, abraçava a causa, tinha amor pelo
que ele fazia", afirmou Daniella. Ela
acredita que o trabalho no SINDJUSTIÇA
o ajudou a prolongar a vida.
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Família ressalta apoio
dado pelo sindicato

O cuidado do sindicato com Daniel também foi

destacado por sua filha. Para ela, todo mundo sempre

foi muito atencioso com o pai. "Mas, a presidente

Rosângela Alencar, em especial, sempre se preocupava,

me ligava para saber das coisas que ele podia ou não

fazer quando a doença estava avançada, para pedir

autorização da família", destacou Daniella. Nos últimos

dois anos, o oficial de Justiça viajava com dirigentes do

sindicato para o interior do Estado, atuando no projeto

Giro pelo Interior, implementado na última gestão.

O filho Gabriel Adão Lamounier Neto, de 29 anos,

também relembrou com saudade a dedicação que o pai

tinha pelo trabalho e a força para as coisas da vida. "Foi

bom pai, bom profissional, amigo e filho, porque

sempre cuidou da minha avó. Foi nota mil", lembrou

Gabriel.

A imagem e atuação do pai sindicalista inspirou

Gabriel a não desistir e a sempre buscar a realização de

seus sonhos. Após passar pela faculdade de Direito,

Gabriel optou por seguir a carreira de educador físico e

hoje é professor e dá aulas de tênis. Segundo ele, Daniel

sempre foi um grande incentivador, o apoiava em suas

escolhas e só deixou coisas boas. "Meu velho é exemplo

de pessoa justa e honesta. Só deu bons exemplos", falou

o filho.

Atuação profissional
O bom desempenho de Daniel não se restringiu ao

âmbito familiar. Para os colegas de trabalho, o oficial de

Justiça tinha muitas qualidades e praticava o bem. "Não

tinha uma pessoa sequer que solicitava ajuda e que ele

não se dispunha inteiramente a ajudar", observou Mara

Cristina Ferreira, colega de Daniel e servidora do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás há 20 anos. A

Daniel Teixeira de Brito: oficial
de Justiça é lembrado por
colegas como exemplo de
retidão e de empenho pela
categoria

R
EV
IS
TA
 D
O
 S
IN
D
JU
S
TI
Ç
A
  
 |
  
 2
01
4

75



Muitas vezes as ligações destinadas
ao Daniel eram apenas para um
desabafo. Ele sempre foi muito
participativo, alegre, carismático e
amoroso com as pessoas. A sua
única preocupação era o bom
atendimento ao filiado, coisa que ele
fazia muito bem.”

MARA CRISTINA FERREIRA,

servidora do Tribunal de  Justiça do Estado de Goiás

escrevente judiciária III da comarca de Goiânia atende

hoje os aposentados no SINDJUSTIÇA, área em que

Daniel também atuava. Foi o oficial de Justiça que

coordenou, em 2011, o I Encontro da Melhor Idade,

promovido pelo sindicato em Caldas Novas.

“Tenho 66 anos e me sinto jovem, ainda mais quando

estou no meio dos colegas da melhor idade. E enquanto

eu puder estar junto, trabalhando pelo o Sindicato e

pelos servidores, estarei”, disse Daniel, na ocasião. Na

época, ele já fazia o tratamento para o câncer.

Daniel Teixeira atendia constantes demandas do

interior, por telefone e pessoalmente, relacionadas a

andamentos de processos administrativos de

servidores, diferenças salariais, assuntos relacionados

ao IPASGO, entre outras questões solicitadas por

aposentados. Mara Cristina conta que os servidores

viam no ex-vice-presidente não somente alguém que

resolvia demandas, mas, principalmente, um amigo.

"Muitas vezes as ligações destinadas ao Daniel eram

apenas para um desabafo. Ele sempre foi muito

participativo, alegre, carismático e amoroso com as

pessoas. A sua única preocupação era o bom

atendimento ao filiado, coisa que ele fazia muito

bem", relatou Mara, que sente hoje o peso da

responsabilidade de cuidar da área.

‘‘

Eu passei um longo tempo
imaginando que não faria novas
amizades. E foi o Danielzinho quem
me fez perceber que eu estava
errado. Daniel era mais amigo, até,
que colega de sindicato."

FABRÍCIO DUARTE,

então vice para Assuntos Socioculturais do SINDJUSTIÇA

‘‘

A principal característica 
do Daniel era ser amigo. Danielzinho 
era um exemplo de vida, de servidor, 
de sindicalista. E sempre encarou 
com muita disposição nossa luta."

LUIZ CARLOS BONTEMPO DE LIMA, então vice-presidente de

Planejamento e Finanças do SINDJUSTIÇA

‘‘
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O oficial de Justiça aposentado José Gomes,

de 65 anos, confirmou os relatos dos filhos e

da colega de atuação sindical. "Ele era um bom

colega", reiterou José, que se aposentou em

1998 depois de 39 anos de inteira dedicação

ao tribunal. "Nunca conheci alguém que

tivesse algo contra o Daniel", contou o

servidor. O filho Gabriel também lembrou da

atuação do pai, em 35 anos de carreira. "Meu

pai sempre foi ligado à associação dos oficiais e

foi bastante atuante e ligado à categoria."  O

educador físico afirmou que Daniel tinha

espírito sindicalista até fora do ambiente de

trabalho, porque tentava sempre ser justo,

ajudar pessoas da família e amigos para

garantir o bem-estar de todos.

"O Daniel era tido como quase um irmão",

lembrou com saudade José Fernandes, oficial

de Justiça aposentado e amigo pessoal de

Daniel. O oficial de Justiça contou que o

conheceu na década de 60, logo após seu

ingresso no Judiciário. "Aposentei há 16 anos e

depois disso a amizade foi fortalecida." Nos

mais de 30 anos de trabalho juntos, José

Fernades reforçou que não existia diferença

entre o amigo Daniel e o colega de trabalho

que, na visão dele, sempre foi um bom

profissional e um grande pai de família. "Toda

vida ele foi prestativo, ajudava os outros e foi

muito amigo mesmo e a lealdade era uma das

características de sua personalidade",

enfatizou. 

Representação sindical
Na década de 80, a presidente do

SINDJUSTIÇA, Rosângela Alencar, conheceu

Daniel quando prestava serviços para a Central

de Mandados do TJGO. Segundo a presidente,

Daniel sempre foi envolvido com assuntos de

interesse da categoria. "Ele atuou como

presidente da associação dos oficiais na época

e conseguiu realizar muitas conquistas",

destacou Rosângela.

Já em 2008, quando disputou a primeira

campanha para a presidência do sindicato,

Rosângela convidou Daniel para integrar a

chapa devido à sua disposição em colaborar

com ações que favoreciam os servidores

Amigo de todas as horas

A dedicação dele – de 
Danielzinho – era 24 horas 
por dia. Admirável.”

ROSÂNGELA ALENCAR, então presidente do SINDJUSTIÇA

‘‘

Danielzinho era meu companheiro no Giro
- pelo Interior. Agora, lembro dele o tempo
todo nas viagens que fazemos. Daniel era
um verdadeiro representante da categoria.
Por onde passou, deixou seu legado de
carinho e respeito pela categoria."
FÁBIO PEREIRA DE QUEIROZ, 
presidente eleito do SINDJUSTIÇA

‘‘
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mesmo sem ter qualquer cargo no sindicato

antes da referida eleição. "O Daniel era muito

participativo e sempre disposto a ajudar",

destacou a presidente. Depois de vencido o

pleito, na primeira gestão de Rosângela, o

servidor assumiu a vice-presidência para

assuntos do Interior do SINDJUSTIÇA, lugar

que ocupou até a data de seu falecimento.

Mesmo com tantos anos de amizade e

convivência, Rosângela Alencar disse que ficou

surpresa e emocionada com a afirmação da

filha de Daniel, Daniella Lamouniere, sobre a

importância do papel da presidente no período

mais crítico da doença de seu pai. "Ele tinha

um amor muito grande por todos nós e era

recíproco. Não poderia ser diferente. E não

foi." Rosângela contou que mesmo internado,

Daniel atendia ligações dos colegas que o

procuravam. "A dedicação dele era 24 horas

por dia. Admirável", ressalta.

Para ela, "o Danielzinho era um

companheiro de todas as horas. Pessoa querida

que nos faz uma falta muito grande como

pessoa e como líder sindical", recordou.
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Dialógo 
com o interior

No Giro pelo Interior, 
projeto da atual gestão, foram 
mais de 60 comarcas visitadas 
nas duas últimas gestões e cerca 
de 14 mil quilômetros rodados pelos 
dirigentes do SINDJUSTIÇA. Uma maratona 
que trouxe resultados práticos e que influenciaram 
na prestação jurisdicional e na qualidade de vida de
centenas de servidores. Ação foi intensificada a partir de 2011

SEM FRONTEIRA
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Projeto implementado pelo Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça

do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) em 2009 atende demandas de servidores

lotados em comarcas do interior do Estado de Goiás originadas pela ausência de

infraestrutura material e humana. Já são aproximadamente 14 mil quilômetros

rodados para estar mais próximo do filiado. Os resultados positivos podem ser

vistos na prática. A elevação da comarca de Senador Canedo para entrância

intermediária é um bom exemplo. A unidade judiciária será elevada a partir da

aprovação do novo Código de Organização Judiciária (COJ), ainda na atual gestão

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, comandada pelo desembargador Ney

Teles de Paula. E a atuação do SINDJUSTIÇA teve papel fundamental neste sentido. 

Aos 24 anos de idade e engajado no movimento sindicalista, o porteiro judiciário

Lucas Henrique Alves Vellasco, delegado sindical na comarca de Senador Canedo

desde 2010, afirma que a visita do SINDJUSTIÇA, por meio do 1º vice-presidente,

Fábio Pereira de Queiroz, e o vice-presidente para Assuntos Esportivos e

Socioculturais, Fabrício Duarte de Sousa, realizada em abril deste ano foi de

fundamental importância para que o TJGO conhecesse a realidade local e para a

tomada de decisão da administração em elevar a unidade judiciária. "A comarca de

Senador Canedo era totalmente esquecida e agora a nossa realidade vai mudar. Isso por

conta do sindicato, que depois da visita tomou as devidas providências e fez com que

tudo acontecesse mais rápido", destacou Lucas Vellasco.  A comarca, distante cerca de

20 quilômetros de Goiânia, hoje de entrância inicial, atende uma população que

ultrapassa 100 mil habitantes e conta com apenas duas varas e um Juizado Especial.

Três juízes e 120 funcionários, dos quais apenas 21 são servidores efetivos do Poder

Judiciário, dão conta de mais de 14 mil processos em tramitação. Após pedido urgente

de providências protocolizado pelo SINDJUSTIÇA ao TJGO, a Corregedoria-Geral de

Justiça de Goiás visitou a comarca para avaliação ainda no primeiro semestre e incluiu

para análise a elevação da unidade judiciária no novo COJ.

Integração regional
"Isso mostra que o SINDJUSTIÇA não é uma ilha em Goiânia e se faz presente

apesar das distâncias", definiu o delegado sindical de Senador Canedo. Para Lucas

Vellasco, os servidores veem que de fato não existe diferença no atendimento

prestado pelo sindicato aos servidores do interior e da Capital. "O tratamento é o

mesmo. Se houver quem pense o contrário, é minoria. A advogada do sindicato

nos atende com a mesma presteza, estamos sempre nos eventos promovidos pelo

SINDJUSTIÇA. Só tivemos melhoras nos últimos tempos e a tendência é avançar",

aponta o delegado. A mesma visão tem a delegada sindical Eliana Teixeira Modesto,

de 41 anos, escrivã judiciária da Escrivania do Crime da Fazenda Pública da

comarca de Barro Alto, localizada a aproximadamente 246 quilômetros de Goiânia.

A servidora, delegada do SINDJUSTIÇA há cerca de 10 anos, acredita na evolução e

estreitamento do relacionamento da entidade com seus filiados no interior. "De

forma geral, os dirigentes e funcionários do sindicato, hoje, são muito abertos. Isso

nos ajuda a encontrar melhores soluções para os problemas que enfrentamos em

nossa rotina de trabalho", observa Eliana, que também participou dos dois

encontros de delegados promovidos pelo sindicato, em 2009 e 2013.

‘‘O SINDJUSTIÇA não é uma
ilha em Goiânia e se faz
presente apesar das
distâncias."

LUCAS VELLASCO, 
delegado sindical na 
comarca de Senador Canedo

Delegado sindical Lucas Henrique conversa
com Fábio de Queiroz durante visita do
SINDJUSTIÇA à comarca em abril desse ano
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‘‘
A vinda do SINDJUSTIÇA 
dá força até para quem 
não é filiado.”
JOSÉ MARTINS MACHADO, 
Delegado sindical na comarca de Jaraguá

intERvEnÇão Do sinDicAto mELhoRA
conDiÇõEs nAs comARcAs

JARAGUÁ
Com um terço de sua vida dedicada ao

Judiciário, José Martins Machado é oficial de

Justiça em Jaraguá, comarca com pouco mais de

40 mil habitantes distante aproximadamente

120 quilômetros de Goiânia. Hoje com 45 anos,

o oficial é delegado sindical há sete e vê a

comarca passar por sérias dificuldades. A

comarca sofre com alto déficit de servidores.

"São quatro ou cinco concursados", segundo

José Machado, para atender demanda de 9 mil

processos. "Não tem escrivão na comarca e a

escrevente substituta, Lívia Nara de Almeida

Bessa, é quem responde pelas escrivanias", relata

o servidor. 

Conforme José Machado, a visita do

sindicato à comarca ajuda os servidores. "A

vinda do SINDJUSTIÇA dá força até para quem

não é filiado. Discutimos pontos e esclarecemos

coisas que não temos a quem recorrer e apoiar,

senão pelo sindicato", reforçou o oficial. O

SINDJUSTIÇA esteve na comarca em julho por

meio do projeto Giro pelo Interior e constatou a

situação relatada pelo delegado sindical. A

realidade: servidores assoberbados e adoecendo.

A situação é tão grave que a juíza diretora do

Foro, Dayana Moreira Guimarães desabafou o

então 1º vice-presidente do sindicato, Fábio de

Queiroz. "A comarca de Jaraguá está na UTI.

Estamos pedindo socorro.” A Ordem dos

Advogados local chegou a fazer manifestação e

enviar denúncia ao Conselho Nacional de

Justiça. 

Na tentativa de resolução do déficit de

servidores, pedido do sindicato ao TJGO em

julho solicita  “concurso público em caráter

imediato” para provimento de pelo menos dez

servidores; o retorno dos servidores efetivos

lotados em outras unidades ou a liberação

destes cargos para provimento por relotação ou

concursos. A solicitação está em análise no

tribunal.
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CATALÃO
"A presença do SINDJUSTIÇA nas comarcas nada mais

representa do que tudo", afirma Lionidas Gimenes Filho,

oficial de Justiça Avaliador Judicário há quatro anos e  então

delegado sindical da comarca de Catalão - distante cerca de

256 quilômetros da Capital -, que recebeu a visita dos

dirigentes do sindicato em fevereiro do ano passado. Segundo

Lionidas, que hoje integra a diretoria do SINDJUSTIÇA, os

servidores não têm tempo sequer para os afazeres do dia a

dia."Sem destacar, ainda, que os nossos superiores não nos

liberam para isto", justificou o  então delegado sindical. 

O oficial de Justiça acredita que com as visitas do

SINDJUSTIÇA por meio do projeto Giro pelo Interior, o

filiado se sente plenamente representado, porque é a

oportunidade que os servidores têm de expor ideias, discutir

assuntos da categoria e participar de fato da gestão do

sindicato. "No meu caso, aqui, em Catalão, acredito que pude

somar com a gestão da Rosângela que, diga-se de passagem,

abriu sem devaneios e de forma justa as portas do sindicato",

considerou Lionidas. "Essa gestão descentralizou a entidade

da capital e a dividiu com o interior", observou.

Novo modelo
Como delegado sindical, Lionidas enxergou em seus

representantes grande disposição e desapego. Ele explica que,

durante as visitas, os dirigentes precisam deixar suas famílias,

tendo às vezes que dormir no local para resolver determinadas

situações que necessitam de soluções mais urgentes. "Realmente,

não é fácil desenvolver esse trabalho, deixar familiares e

compromissos na capital para se deslocar vários quilômetros pelo

gigante Estado de Goiás", reconheceu o oficial de Justiça.

"Aqui em Catalão o resultado foi o melhor possível.

Conseguimos abrir a cabeça do servidor para várias questões e

o 'disse me disse' diminuiu bastante", afirmou Lionidas. O

servidor contou que assuntos mal explicados relativos aos

trabalhos desempenhados pelos funcionários faziam com

que se revoltassem contra a administração do tribunal e até

mesmo contra o magistrado que dirigia a comarca. Em

Catalão são mais de 80 servidores e as situações

desfavoráveis aos servidores, segundo Lionidas, eram

resolvidas na base do diálogo e do bom entendimento. Só

no ano de 2012, o delegado sindical registrou nove

solicitações para intervenção do SINDJUSTIÇA. 

Uma das mudanças significativas para essa virada da

política de relacionamento do SINDJUSTIÇA com os

filiados do interior, na visão de Lionidas, foi a nova

composição da diretoria. "Hoje, temos na direção do

sindicato pessoas com novos ideiais, desprovidas daquele

sindicalismo arcaico e obsoleto", justificou o servidor. O

oficial de Justiça acredita que não se usa mais o modelo

agressivo que existiu nas décadas de 1970, 80 e 90. "O

diálogo e o bom senso é o propulsor desse novo modelo."

‘‘
Hoje, temos na direção 
do sindicato pessoas com
novos ideiais, desprovidas 
daquele sindicalismo 
arcaico e obsoleto.”
LIONIDAS GIMENES FILHO, 
então delegado sindical e diretor eleito do
SINDJUSTIÇA na comarca de Catalão

Nas comarcas por onde passaram, 
os representantes do SINDJUSTIÇA foram
recebidos sempre com muita esperança
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CIDADE DE GOIÁS
Em visita do SINDJUSTIÇA ao fórum da cidade de

Goiás, dirigentes encontraram a unidade judiciária em

condições precárias de acesso, arquivo, mobiliário e

instalações físicas. Lá, arquivos com quase três séculos de

história correm risco de desaparecimento. Situação

semelhante se encontrou na serventia, onde centenas de

processos são alocados no chão. A denúncia foi feita no

site do sindicato no dia  23 de julho do ano passado e, três

dias após, o presidente do TJGO, desembargador Ney

Teles de Paula, anunciou a construção de um novo fórum

na comarca.

"Dos expedientes solicitados por nós servidores aqui

da comarca de Goiás, por meio do SINDJUSTIÇA, o mais

urgente é o Arquivo do Judiciário e as providências estão

sendo tomadas. A construção do novo fórum tem data

para começar em janeiro de 2014", informou Zilda Assis

Lôbo, escrivã da Escrivania do Crime e delegada sindical

na cidade de Goiás. A servidora de 56 anos de idade se

dedica há mais de 27 anos ao Judiciário goiano. Como

delegada sindical, já está em seu terceiro mandato.

A escrivã acredita que o projeto Giro pelo Interior é

de fundamental importância para conhecer in loco os

problemas locais e construir um sindicato mais

próximo dos seus filiados. "Quem é do interior sempre

ficou à margem do que acontecia na capital. Mas, sinto

hoje que somos um só. Somos todos iguais", acredita a

delegada sindical.

Fábio Pereira de Queiroz esteve presente na maioria das comarcas visitadas no Giro pelo Interior

‘‘O mais importante  é estar próximo e
pronto para defender os direitos dos
servidores, independentemente 
de sermos chamados 
ou não nas comarcas.”

FÁBIO DE QUEIROZ, 
Fábio, então 1º vice-presidente do SINDJUSTIÇA



‘‘ Verdadeiramente, 
o evento me
impressionou. 
O encontro de
delegados nesse
formato é algo inédito
no sindicalismo.”
EDNOR GONZAGA JÚNIOR,
presidente do Sindicato dos
Servidores do  Poder Judiciário do
Estado de Alagoas (Sejal)
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"Me sinto feliz por fazer parte de um trabalho que trouxe

transformações para a vida dos filiados do SINDJUSTIÇA e para

os servidores da Justiça de forma geral", avalia o presidente eleito

do SINDJUSTIÇA e então 1º vice-presidente do sindicato, Fábio

Pereira de Queiroz.  De acordo com o dirigente sindical, sua maior

lição foi compreender que "não basta ser apenas representante. É

preciso saber que toda pessoa investida em um cargo, seja ele qual

for, tem que caminhar lado a lado com a humildade e,

principalmente, ter a disposição de ouvir e tentar resolver as

situações apresentadas por quem demanda".  

De acordo com Fábio de Queiroz, o que mais chamou a sua

atenção nas andanças pelo interior "foi a carência que o servidor tem

dos seus representantes". E o encontro dos delegados consegue

alinhar a vontade com a ação de estarem próximos, propiciando,

ainda, a descoberta de novos líderes. "Eu sou um exemplo dessa

abertura do sindicato para novas lideranças", observou Fábio que,

após sua atuação no 1º encontro enquanto delegado sindical na

comarca de Cristalina, foi convidado para compor a diretoria do

SINDJUSTIÇA na última eleição realizada em 2010.

E por conta de sua experiência e atuação, uma das missões de

Fábio na investidura do cargo foi exatamente a de aproximar o

sindicato dos delegados sindicais e acompanhar seus trabalhos nas

comarcas. "Nas visitas realizadas por mim, pelo ex-vice-presidente

para Assuntos do Interior, Daniel de Brito (in memorian) e a

advogada Rúbia Bites, desenvolvemos um trabalho de coleta de

denúncia em que vários casos de assédio moral, deficiência de

estrutura e equipamentos, assim como casos que feriam a

segurança e integridade física do servidor foram temas de pedidos

de providências do SINDJUSTIÇA ao Tribunal", avalia o presidente

eleito do SINDJUSTIÇA e então 1º vice-presidente do sindicato.

Segundo ele, inúmeros foram os benefícios alcançados com o

projeto. Várias conciliações entre os próprios servidores e até

mesmo com juízes foram realizadas nos últimos 4 anos. Propostas

de parcerias para as comarcas, como convênios locais nas áreas de

saúde e educação, por exemplo, foram chancelados e estão à

disposição dos filiados. Situações graves constatadas durante as

visitas foram devidamente comunicadas ao TJGO. Muitas já foram

sanadas, mas as que aguardam análise ou carecem de solução

continuam sendo cobradas as providências. "Tudo o que

identificamos e conseguimos só pode ser concretizado com a

colaboração do delegado sindical. É por meio dele que somos

capazes de saber a realidade das comarcas e quais são as principais

demandas para encontrarmos soluções conjuntas com o tribunal",

concluiu Fábio de Queiroz.

capacitação 
dos delegados
sindicais como
política do sindicato

na estrada, em
prol do servidor

Ao longo das duas últimas gestões, o

Sindicato dos Servidores e Serventuários da

Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA)

investiu em aproximação do filiado e também

na capacitação daqueles que a entidade

considera como alicerces fundamentais para

implementação de suas ações: o delegado

sindical. No ano de 2009 foi realizado na

comarca de Caldas Novas o 1º Encontro de

Delegados Sindicais promovido pelo

sindicato. Em julho de 2013, os delegados se

encontraram novamente na cidade de Goiás.

Simone Alves de Lima Fernandes, 40 anos,

porteira judiciária, desde 1996, na comarca de

Paranaiguara - localizada a aproximadamente

360 quilômetros de Goiânia -, falou sobre a

importância dos encontros para o

desempenho de sua função como delegada

sindical. "O primeiro encontro foi excelente,

pelo nível de discussão dos seminários e,

principalmente, pela novidade", lembrou a

servidora. Participaram do evento

aproximadamente 60 servidores.
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A delegada sindical acredita que ações como esta

contribuem para a valorização profissional e pessoal. A

porteira afirmou que, no segundo encontro realizado na

comarca de Goiás, em julho de 2013, ela pode sentir a

vontade dos delegados em buscar melhorias para a atuação

dos servidores nas comarcas. "Acho louvável a ideia do

SINDJUSTIÇA de ouvir conjuntamente os delegados e

fazer do encontro mais uma forma de aproximação com os

servidores do interior para saber o que pode ser

aprimorado nas unidades judiciárias", elogiou. 

Há cerca de dez anos como delegada sindical, a escrivã

Judiciária da Escrivania do Crime da Fazenda Pública, hoje

na comarca de Barro Alto, Eliana Teixeira Modesto está há

vinte anos no Judiciário e considera visível a evolução do

sindicato, principalmente no tocante à formação do

delegado sindical. A escrivã participou do último encontro

realizado na cidade de Goiás e ressaltou a proatividade da

entidade em proporcionar qualificação aos filiados. "Na

verdade, quem deveria cobrar posições do sindicato ao que

é de interesse da categoria seria o delegado. Ao contrário

disso, quem nos ofereceu conhecimento para atuar na

função foi o SINDJUSTIÇA", avaliou. 

Eliana Modesto entrou no Judiciário como escrevente

em 1993, cargo em que permaneceu até o ano de 2009,

na comarca de Porangatu. Foi o mesmo ano em que

passou em concurso para o cargo de escrivã e início da

primeira gestão de Rosângela Alencar no comando do

sindicato. Conforme Eliana, a experiência de passar por

duas comarcas em gestões distintas do SINDJUSTIÇA

serviu para mostrar a diferença e o progresso da atuação

sindical. "Os marcos dessa e da última gestão são a

abertura dos dirigentes e o posicionamento mais ativo na

função de atuar em prol do servidor", afirmou, convicta, a

escrivã.

Um dos destaques do último encontro dos delegados,

que recebeu servidores de todo o Estado, foi a palestra do

líder sindical Ednor Gonzaga Júnior, presidente do

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de

Alagoas (Sejal) e membro da Federação Nacional dos

Servidores do Judiciário nos Estados. Ednor falou aos

servidores sobre as novas políticas sindicais e o cenário que

acomete o Judiciário em vários Estados brasileiros: o

crescente número de comissionados, terceirizados,

estagiários e servidores cedidos por prefeituras e outros

órgãos ocupando funções que deveriam ser ocupadas por

concursados. O presidente do Sejal também abordou o tema

assédio moral e sobre como o delegado sindical pode atuar

para conscientizar o servidor do problema.

Eliana Modesto comentou a participação do líder sindical

no encontro. "Gostei muito da palestra do Ednor. Parecia até

que ele nos conhecia há anos, assim como os problemas

enfrentados por nós nas comarcas. Além disso, ele falou de

soluções e providências que podemos tomar em várias

situações." A afirmação da servidora vai ao encontro do que

avaliou o sindicalista após o término das atividades. "Com

certeza, todos, sem exceção, saíram de lá melhores do que

quando chegaram. Ganhamos todos nós", ressaltou Ednor

Gonzaga.

O sindicalista considera que a iniciativa pode ser levada

para todo o País. "Verdadeiramente, o evento me

impressionou. O encontro de delegados nesse formato é

algo inédito no sindicalismo", revelou. O presidente do Sejal

afirmou que nenhum trabalho semelhante tem sido

desenvolvido em outros Estados e que fala por experiência,

porque conhece o trabalho de todos os sindicatos do

Judiciário no Brasil.

Foto oficial ao final do encontro de delegados na cidade de Goiás: fortalecimento de bases no interior

Participaram do encontro delegados sindicais das comarcas de
Barro Alto, Paraúna, Planaltina, Anápolis, Pirenópolis,
Niquelândia, Goiás, Aparecida de Goiânia, Uruana, Nova
Crixás, Alexânia, Leopoldo de Bulhões, Paranaiguara, Buriti
Alegre, Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás, Ceres, Aruanã,
Cromínia, Santa Helena, Caiapônia, Edéia, Catalão, Rio Verde,
Caiapônia, Palmeiras de Goiás e Corumbaíba de Goiás. 
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RECONHECIMENTO

“o sinDicAto É A 

Dos sERviDoREs”
voz e a força 
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A afirmação no título desta reportagem, da desembargadora Amélia Netto Martins de
Araújo, membro da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), está
em sintonia com o que pensam outros magistrados membros da Corte do Poder Judiciário
sobre o desenvolvimento dos trabalhos do Sindicato dos Servidores e Serventuários da
Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) em prol dos servidores da Justiça. Cada um dos
desembargadores ouvidos para esta reportagem emitiu opinião semelhante à da
magistrada quanto ao amadurecimento da condução das ações do sindicato em defesa
dos pleitos dos servidores, especialmente quando da aprovação do Plano de Cargos e
Salários (PCS), em abril de 2012, entre outras conquistas. A abertura do SINDJUSTIÇA ao
diálogo foi o ponto-chave destacado por todos os entrevistados.

Corte Especial do TJGO: desembargadores ressaltam
capacidade do SINDJUSTIÇA em dialogar pela melhoria da

qualidade de vida e de trabalho dos servidores
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"É extremamente frutífero para o sindicato manter

bom relacionamento com o Tribunal, justamente por

propiciar o acolhimento das reivindicações dos

servidores", analisa Amélia Netto, que sabe bem

como é ser um servidor da Justiça. Ela ingressou no

TJGO na década de 1970 como datilógrafa,

passando pela Diretoria Judiciária e Assessoria da

Presidência antes de iniciar a carreira de magistrada,

cinco anos depois. "Fui funcionária aqui e estou

muito próxima dos servidores. Sei bem o que

precisam e conheço suas reivindicações", comenta a

desembargadora, que enfatiza que os funcionários

são os braços do magistrado em todas as instâncias.

Amélia Netto destaca que conhecer os pleitos da

categoria e levá-los para a administração do Tribunal de

forma clara faz toda a diferença na obtenção de

conquistas. "O sindicato é a voz e a força dos

servidores. Ele sabe o que o servidor busca e a forma

como seus representantes mostraram a necessidade de

se obter o que estava sendo reivindicado, como no caso

do PCS, por exemplo, foi de fundamental importância

para que ele fosse aprovado", reconhece a magistrada. 

Na época, os dirigentes do SINDJUSTIÇA, a

presidente Rosângela Alencar, o 1º vice-presidente,

Fábio de Queiroz, e o vice-presidente para Assuntos

Esportivos e Socioculturais, Fabrício Duarte,

visitaram os membros da Corte, de gabinete em

gabinete, para esclarecer e discutir todos os pontos

que poderiam representar um entrave à aprovação

do plano de carreira dos servidores. Deu certo.

Manifestação inédita
Na visão da magistrada, essa ação realizada pelo

sindicato, por meio do diálogo, foi fundamental para

que o PCS fosse aprovado, motivando-a, inclusive, a

suscitar ato inédito em sessão da Corte da Especial.

Ela relata que no dia em que o projeto estava sendo

discutido em Plenário e enquanto fazia a sua defesa,

um membro da Corte se manifestou dizendo que não
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Desembargadores membros da 
Corte Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás reconhecem trabalho 
e falam sobre o amadurecimento das 
ações do SINDJUSTIÇA, nos últimos anos, 
em defesa dos pleitos dos servidores

sabia se o plano era de interesse dos servidores.

"Neste momento olhei para trás, vi o Plenário

lotado de servidores e perguntei: cadê a

presidente do SINDJUSTIÇA? Você tem que

mostrar que esse plano é de vocês", lembra

Amélia Netto, que teve apoio do desembargador

Leandro Crispim, presidente da Comissão de

Política Salarial do TJGO e que encabeçou os

estudos de viabilização do projeto. 

O magistrado sugeriu que Rosângela Alencar

pedisse a palavra e desse os esclarecimentos aos

desembargadores de que o projeto era, sim, a

vontade dos servidores. E assim foi feito. "Neste

dia, no final da sessão, os funcionários choraram

e vieram até mim para agradecer e dizer que

nunca tinham visto tal fato", recorda Amélia

Netto, reconhecendo também o bom

desempenho do sindicato na defesa do pleito. O

fato, inédito, permitiu, pela primeira vez, que

um dirigente sindical falasse aos integrantes da

Corte durante a realização de uma sessão.

‘‘
É extremamente frutífero
para o sindicato manter
bom relacionamento 
com o tribunal.”

AMÉLIA NETTO, 

desembargadora do TJGO
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Quando o sindicato defende os 
servidores, ele estará defendendo também 
a sociedade. É ela que utiliza o serviço desse
profissional que aqui está para servi-la.”
CARLOS ALBERTO FRANÇA, 

desembargador do TJGO

sinDJustiÇA opta pela cultura do bom diálogo
Em seu gabinete, o desembargador Carlos Alberto

França falou sobre o que viu e disse o  que pensa sobre a

nova postura do Sindicato dos Servidores e Serventuários

da Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) adotada na

condução dos pleitos da categoria. "Esse diálogo de alto

nível dos representantes do sindicato com a administração

do Tribunal foi fundamental para que se chegasse a esse

texto que temos hoje (referindo-se ao Plano de Cargos e

Salários)", reitera o magistrado.

Há mais de 20 anos no Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás (TJGO) e, na época da aprovação do Plano de

Cargos e Salários (PCS), como ouvidor da Justiça, Carlos

França diz que pode ouvir as demandas de servidores e

fazer por diversas vezes intermediação com a

administração do Tribunal. "Tenho certeza de que o que foi

concedido aos servidores foi muito justo", afirma o

magistrado, ponderando que o Judiciário, como parte do

setor público, tem suas limitações orçamentárias dentro da

responsabilidade fiscal. "Mas com muitas discussões e

empenho de todos aqui do Tribunal e do sindicato foi

possível chegar àquele texto aprovado pela Corte Especial

e, posteriormente, pela Assembleia Legislativa do Estado

de Goiás", ressalta França.

O magistrado membro da Corte Especial reconhece

que sem entusiasmo e valorização, o servidor não

consegue prestar o serviço que a sociedade merece e

necessita. E sabendo da importância da categoria para o

Poder Judiciário e para os jurisdicionados, Carlos França

destaca o importante papel realizado pelo SINDJUSTIÇA

não somente para os servidores, mas para a sociedade.

"Porque quando o sindicato defende os servidores, ele

estará defendendo também a sociedade. É ela que utiliza o

‘‘
Sinceramente,
percebi uma postura
diferenciada do
SINDJUSTIÇA."
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO,

desembargadora do TJGO

çç
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serviço desse profissional que aqui está para

servi-la." França entende que "um juiz ou um

desembargador só chega até o jurisdicionado por

meio da atuação dos servidores".

O membro da Corte Especial disse ser notória

a evolução das atitudes e ações do sindicato

quando em defesa dos interesses dos servidores.

"Desde quando entrei na magistratura até os dias

atuais, noto claramente um amadurecimento,

uma conscientização maior, no sentido do

sindicato ter a consciência da necessidade do

bom diálogo", disse o desembargador em

reconhecimento ao SINDJUSTIÇA.

O desembargador faz referência aos tempos

do final da ditadura e início da redemocratização

brasileira, na década de 1980, em que era

necessária uma atuação mais agressiva dos

sindicatos. "Hoje, o sindicato tem que atuar de

uma forma mais consciente com o diálogo,

postulando para os seus representados, mas

tendo a noção também das limitações e

dificuldades do empregador." Para o magistrado,

"o SINDJUSTIÇA vem fazendo isso muito bem

nos últimos anos", reconhece Carlos França.

Enquanto Corregedora-Geral de Justiça do

Estado de Goiás na fase de elaboração e

aprovação do PCS, a desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco pode perceber a diferença

dessa nova atuação do sindicato. "Sinceramente,

naquela posição, percebi uma postura

diferenciada do SINDJUSTIÇA quando

reclamavam em defesa dos servidores. Tudo era

feito com embasamento. Não reclamavam sem

causa e isso é um indício de que querem resolver

as situações por meio do consenso, sem

embates", avalia a magistrada.

Beatriz Franco ressaltou que em contato com

os representantes do servidores, por meio dos

então presidente e 1º vice-presidente do

SINDJUSTIÇA, Rosângela Alencar e Fábio de

Queiroz, respectivamente, orientava que o

diálogo deveria ser a primeira opção dos

dirigentes ao encontro de soluções para os

problemas relativos a relacionamento com

magistrados. "Eu dizia a eles que quando fossem

dar apoio ao servidor, falassem também com o

juiz porque isso evitaria procedimentos

administrativos. E assim tem sido feito",

reconhece a desembargadora.

À frente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em

setembro de 2012 o então desembagador-presidente, Leobino

Valente, concedeu entrevista ao Sindicato dos Servidores e

Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) na

época em que estava em andamento a regulamentação do Plano

de Cargos e Salários dos servidores. 

Na entrevista inédita à equipe do sindicato, Leobino Valente

destacou a parceria do SINDJUSTIÇA com a administração do

Tribunal quando na luta pelo pleito. "Nós tivemos um trabalho

conjunto para a aprovação do projeto. E naquilo que era preciso

o sindicato compreender, houve compreensão. E essa

compreensão foi recíproca", disse Leobino na ocasião. 

O desembargador falou também sobre seu entendimento

acerca da atuação do sindicato na condução das negociações. "O

SINDJUSTIÇA é um sindicato egresso do próprio Judiciário,

obviamente. Então, eu vejo o sindicato com muito bons olhos e,

aliás, o vejo até como um parceiro, na parte que toca ao tribunal

no que se refere, principalmente, à administração", destacou.

Ex-presidente do tribunal
reconhece evolução e empenho 

‘‘
Eu vejo o sindicato com
muito bons olhos e, aliás, o
vejo até como um parceiro.”
LEOBINO VALENTE,  
desembargador e ex-presidente do TJGO



Ocupando cadeira na Comissão

Permanente de Política Salarial do TJGO por

meio da presidente Rosângela Alencar, o

SINDJUSTIÇA foi de fundamental importância

para a elaboração e implementação do PCS,

segundo avaliação do desembargador Leandro

Crispim, que é membro da Corte Especial e

presidente da comissão. "Na minha ótica, a

atuação do sindicato foi bastante forte para

que o plano tivesse êxito e fosse aprovado.

Teve peso sua participação na comissão como

representante da classe dos servidores",

confirma Crispim. 

Para o magistrado, o sindicato conseguiu se

aproximar da administração do Tribunal, na

época presidido pelo desembargador Leobino

Valente. "Essa luta pelo novo plano para

unificar as carreiras teve bastante empenho por parte

do SINDJUSTIÇA e o hoje ex-presidente do tribunal

também foi muito sensível à causa dos servidores",

declara Crispim. 

Assim como a desembargadora Amélia Netto, o

presidente da comissão também foi servidor do

tribunal, na década de 1980. Leandro Crispim acredita

que o fato de ter estado do outro lado prestando serviço

direto ao jurisdicionado influenciou positivamente na

elaboração do plano de carreira atual dos servidores.

"Eu fui servidor do tribunal e por conhecer bem a

realidade dele tentamos ao máximo valorizá-lo em

termos de política salarial", observa o magistrado.

Amadurecimento
Além de servidor, o desembargador Leandro Crispim

já foi representante da categoria quando o sindicato

ainda era uma associação e também atuou como

conselheiro e diretor da entidade que representa os

magistrados. Pela experiência adquirida nas duas

instituições, o desembargador se sente à vontade para

analisar a evolução do SINDJUSTIÇA. "Na minha visão,

nestes últimos anos, os representantes estão mais

abertos ao diálogo", avalia.

Leandro Crispim fez questão de agradecer a

participação e o trabalho de parceria realizado pelo
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Luta deve
ser por melhor
remuneração salarial

‘‘A próxima luta para os
representantes do SINDJUSTIÇA
pode ser em função de conquista de
melhor remuneração salarial.”
LEANDRO CRISPIM, desembargador e presidente da
Comissão Permanente de Política Salarial do TJGO

SINDJUSTIÇA. "Fiquei muito satisfeito e realizado

com a conquista dos servidores e agradeço aqui as

discussões em alto nível proporcionadas pelo

sindicato, que sempre esteve preocupado em melhor

servi-los", destaca o desembargador. Para ele, este foi

apenas o primeiro passo e o magistrado sugere novas

lutas. "O PCS é muito parecido com o dos servidores

do serviço público federal. Agora, a próxima luta para

os representantes do SINDJUSTIÇA pode ser em

função de conquista de melhor remuneração salarial",

aconselha o desembargador.



O papel do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás

(SINDJUSTIÇA) na defesa dos direitos dos trabalhadores da Justiça é ressaltado, não somente

pela classe, mas também por membros do poder público e por outras entidades de

representação do funcionalismo.  A atuação na luta pela aprovação do Plano de Cargos e

Salários ou na defesa dos interesses dos servidores na mudança de horário do Tribunal de

Justiça são alguns dos fatos rememorados por autoridades goianas, que ainda destacam a

combatividade dos dirigentes do sindicato, assim como o compromisso com o servidor

público estadual. Confira os depoimentos colhidos com exclusividade pela REVISTA DO

SINDJUSTIÇA ao final da gestão de Rosângela Alencar.

“Na tramitação do Plano de

Cargos e Salários dos

servidores do Judiciário,

recebi no Palácio Pedro

Ludovico os dirigentes do

SINDJUSTIÇA, que

demonstraram profundo

conhecimento de sua causa.

No diálogo que tivemos, demonstrou-se que

aquele PCS acabaria com algumas injustiças

dentro da carreira do servidor do Judiciário. Em

reconhecimento, sancionamos a lei. Uma

entidade sindical é forte quando reúne respeito e

habilidade para dialogar e compreende os

limites da capacidade de atendimento. Com esse

PCS, o Poder Judiciário, dentro de sua

autonomia, pode atender seus servidores e, com

isso, prestar melhores serviços à população.”

Marconi Perillo, 
governador de Goiás

REPRESENTATIVIDADE COMBATIVA

soBRE o sinDJustiÇA
Eles falam
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“Tenho na pessoa da presidente

Rosângela Alencar imensa admiração e

respeito. Primeiro, por ser ela mulher

guerreira, diligente e sempre atenta aos

objetivos de lutas, e segundo, por ter

aceitado o grande desafio de conduzir

uma importante categoria como a

representada pelo SINDJUSTIÇA. A

reestruturação da carreira judiciária foi um grande passo

para a valorização dos servidores da Justiça,

especialmente dos colegas das entrâncias singulares, que

hoje recebem salários isonômicos. Seu grande marco foi a

deflagração da maior greve da história do Sindicato,

muito bem conduzida pela atual direção da entidade e

apoiada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério

Público. Parabéns aos serventuários da justiça goiana.” 

Elivan Vaz Germano, 
presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público

de Goiás (SINDSEMP) e vice-presidente da Federação

Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais

Portal 670
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“A ASMEGO, enquanto entidade

representativa dos interesses da

magistratura, viu-se, muitas vezes,

do mesmo lado do SINDJUSTIÇA

em suas lutas por melhores

condições de trabalho e valorização

do servidor. E, nesta seara, sempre

se colocou à disposição do sindicato

em prol de objetivos que se mostravam comuns. Isso

porque um servidor valorizado em sua função

equivale a melhor prestação jurisdicional, uma defesa

intransigente da ASMEGO."

Gilmar Luiz Coelho
presidente da Associação dos 

Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO)

“A OAB esteve junto ao

SINDJUSTIÇA em alguns

momentos de diálogo,

sobretudo na questão da

mudança de horário dos

servidores do Poder Judiciário.

Pude testemunhar o empenho

da entidade na defesa do

funcionalismo público. A presidente do sindicato,

Rosângela de Alencar, é uma pessoa extremamente

combativa, mas também conciliadora. A entidade

ganhou muito com a sua gestão.”

Henrique Tibúrcio
presidente da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Secção Goiás (OAB-GO)

“Parabenizamos o SINDJUSTIÇA

pela atuação combativa em defesa

dos trabalhadores da justiça

goiana e também pela valorização

do funcionalismo público

estadual, no decorrer dos últimos

seis anos. Com uma gestão séria e

comprometida, o SINDJUSTIÇA

teve papel fundamental na criação do Fórum em

Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos de

Goiás, entidade cuja ação tem se pautado pela

manutenção dos direitos e garantias dos

trabalhadores do governo estadual. A luta continua.”

Iêda Leal
presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

da Educação do Estado de Goiás (Sintego)

“Nós somos irmãos de luta do

SINDJUSTIÇA. Embora

representamos servidores de ramos

diferentes do Poder Judiciário,

temos uma bandeira comum, que é

a valorização profissional da carreira

jurídica. Nesse período, o Sinjufego

acompanhou as mobilizações do

SINDJUSTIÇA, vimos a importância da luta

organizada do sindicato para as conquistas da sua

categoria. "

João Batista Moraes Vieira
presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário

Federal em Goiás (Sinjufego) e diretor da Federação

Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do

Ministério Público da União (Fenajufe)

“Representando os  servidores e serventuários da Justiça no Estado de Goiás, o

SINDJUSTIÇA tem promovido, ao longo dos anos, não somente o

engrandecimento da categoria, mas tem contribuído sobremaneira para o

desenvolvimento de toda a sociedade goiana. Sob a gestão firme de Rosângela de

Alencar, o sindicato avançou muito. Fortalecer os servidores do judiciário é

garantir a prestação de serviços cada vez mais ágeis e eficazes ao nosso Estado.”

Helder Valin, 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

Nozzz

Marcos Kennedy

Portal 670



BALANÇO FINANCEIRO

Em entrevista à REVISTA DO SINDJUSTIÇA, o então vice-presidente para Assuntos
Esportivos e Socioculturais do SINDJUSTIÇA, Fabrício Duarte, que comandou a área

financeira na gestão anterior da presidente Rosângela fala sobre o trabalho
realizado pela entidade para preservar o patrimônio dos sindicalizados

Entre 2008 e 2013, o número de filiados ao Sindicato dos
Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás
(SINDJUSTIÇA) cresceu em média 23%, passando de 3.038
filiados, naquele ano, para 3.726, em agosto de 2013. "O
patrimônio que mais cresceu nos últimos anos foi o
quantitativo de filiados, um bem intangível", destaca o então
vice-presidente para Assuntos  Esportivos e Socioculturais da
entidade, Fabrício Duarte de Sousa,  que na primeira gestão
de Rosângela  Ramos de Alencar era responsável pela área
financeira do sindicato. Auxiliar judiciário de 40 anos, lotado
na Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, Fabrício Duarte teve atuação imprescindível para a
obtenção do equilíbrio financeiro da entidade, à qual se
filiou em 1998, e o crescimento do seu patrimônio.

Segundo conta o vice-presidente, uma das medidas que
contribuíram para sanar as contas do SINDJUSTIÇA foi o
trabalho realizado pela diretoria no sentido de reduzir a
inadimplência dos filiados com o sindicato. Esta, que girava
em torno de 40% em 2007, baixou para menos de 10%,
atualmente. A alternativa encontrada foi o parcelamento das
dívidas, fazendo com que o filiado tornasse a ficar ativo. A
adoção dessa prática, destaca ele, tem relação com um
postura diante do patrimônio dos sindicalizados focado
no planejamento de todas as ações. "Tudo o que foi feito
nesse período foi muito bem planejado. Nada foi
realizado sem um estudo aprofundado das condições

que tínhamos à nossa frente." Foi assim, por exemplo,
em relação à compra do imóvel localizado nos fundos da
sede-administrativa da entidade, no Setor Sul. A
aquisição do bem se deu em condições muito especiais
oferecidas ao sindicato e o valor atribuído ao imóvel foi
integralmente quitado.

Custo operacional
Com foco na redução de despesas e na otimização de

receitas, o SINDJUSTIÇA buscou reduzir seu custo
operacional, ao mesmo tempo em que tornou muito maior
sua força de trabalho e atendimento ao filiado. Assim, o gasto
que hoje se tem com telefone, por exemplo, cita Fabrício
Duarte, é menor que o que existia em 1999, embora o
número de pessoas utilizando os aparelhos seja bem maior.
Milagre? Não. Cuidado com o patrimônio do filiado. Para
baixar esta conta, o sindicato passou a utilizar mais outras
ferramentas de comunicação, como o e-mail. Colaboradores
e diretores passaram a conversar por telefone de celular para
celular, reduzindo, também, os custos nesta área. Houve,
ainda, um forte combate ao desperdício.

Investimento
Com a redução do custo operacional, houve a

possibilidade de se investir em melhorias na infraestrutura
do sindicato a fim de prestar atendimento mais qualificado
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PAtRimônio quE mAis cREscEu  Foi o 

quantitativo 
de filiados



ao filiado. Assim foi possível as reformas na pousada de Goiânia;
a reforma e ampliação dos chalés de Caldas Novas; a reforma no
clube da entidade, entre outras providências. 

Um exemplo claro foi a possibilidade de aquisição de
veículos para atender os sindicalizados. Em 2008, não havia
nenhum carro no sindicato para esta finalidade. Em 2013, são
dois  automóveis. Eles são destinados ao atendimento de filiados
em suas necessidades quando hospedados em Goiânia, como o
transporte para atendimento médico; bem como percorrem as
unidades do interior nas ações do sindicato visando aos filiados
que não estão na capital.

Reserva técnica
As medidas de saneamento das despesas do SINDJUSTIÇA

garantiram também a criação de uma reserva técnica segura,
capaz de garantir independência do sindicato em relação ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. "Em caso de
movimentos paredistas, quando pode ocorrer perda de receita,
como o que ocorreu em 2011, a reserva técnica nos dá garantia
de independência nas lutas sindicais", frisa.

Este fundo também é usado para pagamento à vista de
despesas do sindicato, dando à entidade maior capacidade de
negociação e gerando economia. "Isso é, no final, valorização do
patrimônio que não é do sindicato, mas de todos os filiados a
ele", destaca Fabrício Duarte.

Luiz Carlos Bontempo de Lima, diretor Financeiro do
SINDJUSTIÇA na atual gestão, destaca o esforço coletivo de
todos os demais diretores para que o sindicato chegasse ao final
dessa gestão não só com as contas em dia, como também com
investimentos tão importantes tendo sido realizados, como a
compra do novo imóvel. "E fizemos isso porque houve um
planejamento muito sistemático das despesas. Economizamos
onde era possível e não deixamos de prestar serviços
importantes ao sindicalizado. Mantivemos, por exemplo, as
atividades de lazer, como as festas comemorativas", destaca.
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Economia gerada nos últimos anos possibilitou reforma de unidades, como o Clube do SINDJUSTIÇA

Fabrício Duarte, diretor do SINDJUSTIÇA:
valorização do patrimônio do filiado

Luiz Carlos Bontempo, então diretor
Financeiro: economia e investimento



ELEIÇÕES

novo presidente 

Posse da nova diretoria será realizada
no próximo dia 7 de fevereiro, no clube
da entidade, em Goiânia

Do sinDJustiÇA

Com 62,61% dos votos dos servidores
filiados, os integrantes da chapa denomi-
nada ValorAção, liderada pelo escrevente
Fábio Pereira de Queiroz, venceram as
eleições para a diretoria do Sindicato dos
Servidores e dos Serventuários da Justiça
do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA) para
o triênio 2014/2017. Os servidores associ-
ados à entidade foram às urnas, em
Goiânia e no interior, no dia 26 de novem-
bro. Fábio de Queiroz e demais diretores
tomam posse no dia 7 de fevereiro.

No total, 2.204 votos de servidores de
todo o Estado foram computados neste
pleito.  Além do escrevente Fábio Pereira
de Queiroz como presidente, foram
eleitos Fabrício Duarte de Sousa, como 1º
vice-presidente; Luiz Carlos Bontempo,
como vice-presidente para Planejamento
e Finanças; Kerner Carlos Ferreira
Gondim, como vice-presidente para
Assuntos Esportivos e Socioculturais;
Mara Cristina Ferreira, como vice-presi-

dente para Secretaria, Comunicação,
Divulgação e Imprensa; Rosângela Ramos
de Alencar, vice-presidente para Assuntos
Administrativos; Liônidas Gimenes Filho,
vice-presidente para Assuntos Jurídicos; e
Maria de Fátima da Silva, vice-presidente
para Assuntos das Comarcas do Interior.
Foram eleitos, ainda, os integrantes do
Conselho Fiscal do SINDJUSTIÇA: Kátia
Cristina Lima Oliveira Lemos, Cleuvimar
Selvo Peres e Mauro Rubens Sodré Rocha,
tendo como suplentes Simone
Domingues do Carmo C. B. de Araújo,
Osmar Amorim e Ariston Jorge Meirelles.

Uma das principais metas defendidas
por Fábio Queiroz é a valorização salarial.
“O resultado do nosso trabalho foi reco-
nhecido por meio dos votos que recebe-
mos. Vamos em frente! Agradecemos a
todos e que o SINDJUSTIÇA cresça cada
dia mais, pela união, força e conquista dos
direitos e com a participação de todos”,
disse Fábio de Queiroz por ocasião de sua
eleição como presidente. Fábio Pereira de
Queiroz substitui na presidência do sindi-
cato Rosângela Ramos de Alencar, que
esteve à frente do SINDJUSTIÇA por dois
mandatos consecutivos.
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Principais metas da nova gestão:
Na área social e administrativa do filiado
Serviço de agendamento de transporte;
prestação de informações; reservas de chalé e
pousada; assistência ao filiado da capital e do
interior; cursos para filiados ativos e
aposentados; reativação da Cooperativa dos
Servidores; ampliação da sede administrativa,
em Goiânia; implantação do projeto
SINDJUSTIÇA em Ação – Servidor em Foco,
com visita de representantes do sindicato,
TJGO, médicos, advogados, entre outros
profissionais; projeto e implantação das
delegacias sindicais nos fóruns.

Área política e sindical
Luta pela integralização, participação e união dos
filiados da capital e do interior; criação da Secretaria
de Estratégia Política e Formação Sindical; criação e
implantação das subdelegacias regionais; realização
de Assembleias trimestrais; realização de encontros
para formação sindical; implantação de
representantes no Fórum Criminal e Juizados.

Área de esporte, lazer e cultura
Realização de torneios de futebol, voleibol,

natação, truco, ping-pong e ciclismo; realização
de eventos festivos como Happy Hour, festa de
Final de Ano e datas comemorativas;
revitalização do Clube Recreativo e dos chalés
de Caldas Novas; cursos de música, pintura e
teatro para associados e dependentes;
convênios com clubes regionais para o lazer dos
filiados do interior.

Aposentados e pensionistas
Realização de eventos de lazer, como encontros
anuais para o aposentado; convênios para
oficinas de pintura, dança, artesanato,
bordagem, teatro e música; realização de
viagens, torneios e Happy Hour para
aposentados e pensionistas; implantação da
sala de convivência na sede do SINDJUSTIÇA;
pós e pré acompanhamento social na
aposentadoria.

Comunicação
Ampliação e modernização da diretoria de
Comunicação; implantação do sistema online de
atendimento ao servidor; adoção de sistema de
disparo de mensagens via celular.

Fábio Queiroz assume a presidência do SINDJUSTIÇA com o desafio de dar continuidade ao trabalho de valorização do servidor
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Menos de um ano após promulgada a
Constituição Federal de 1988, estava fundado
o Sindicato dos Servidores e Serventuários da
Justiça do Estado de Goiás, o Sinsesjusgo,
como era chamado o SINDJUSTIÇA, em 25 de
abril do ano de 1989. A mudança de
nomenclatura ocorreu 11 anos depois, no ano
de 2000, quando da elaboração do novo
Estatuto e da criação do Conselho
Deliberativo, recebendo reconhecimento do
Ministério do Trabalho, Emprego e Renda.

Caminhando para completar 25 anos de
história em 2014, a atuação do SINDJUSTIÇA
é reconhecida em âmbito nacional. Representa
aproximadamente 4 mil servidores filiados à
entidade, tendo obtido um avanço excepcional
no número de novas filiações a partir de 2008.
Constitui seu patrimônio de sede-
administrativa, clube recreativo e
pousada/hotel em Goiânia - que está sendo
ampliada com a aquisição de novo imóvel - e
13 chalés localizados em Caldas Novas, no
Residencial Village.

O sindicato é filiado à Federação Nacional
dos Servidores do Judiciário nos Estados
(Fenajud), entidade parceira, ao lado da qual
tem encampado várias lutas, como pela
aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional  PEC 190/2007 - PEC 59/2013,
a PEC que cria o Estatuto Nacional do
Servidor do Judiciário.
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NOSSO SINDICATO

Conheça a diretoria, os colaboradores e os canais 
desta entidade, cuja trajetória é reconhecida nacionalmente

cAminhAmos PARA 

25 anos
de história

D̈IRETORIA QUE TOMOU POSSE COM
ROSÂNGELA ALENCAR EM 2008

Diretoria
Rosângela Ramos de Alencar - presidente
Osmar Amorim - vice-presidente
Norval Barbosa - Secretaria Geral e Comunicação
Fabrício Duarte - Planejamento e Finanças
Ana Carolina - Administrativo
Maria de Fátima da Silva - Departamento Jurídico
Mara Cristina - Esportes e Sociocultural
Daniel Teixeira - Assuntos do Interior

Conselho Fiscal
Luiz Bontempo - presidente
Divino Lopes
Maria Ednalma
Wenceslau Neto
Cássio Nascimento
Roberto Teixeira

Conselho de Ética
Bem Hur Marega - presidente
Márcia Perillo
Alcir Paiva

DIRETORIA QUE TOMOU POSSE COM
ROSÂNGELA ALENCAR EM 2011

Diretoria
Rosângela Ramos de Alencar - presidente
Fábio Pereira de Queiroz - 1º vice-presidente
Norval Barbosa - Secretaria, Comunicação, Divulgação e Imprensa
Luiz Bontempo - Planejamento e Finanças
Maria de Fátima da Silva - Assuntos Jurídicos
Fabrício Duarte - Assuntos Esportivos e Socioculturais
Ana Carolina Gomes - Assuntos Administrativos

Conselho Fiscal
Eliz Ângela da Cunha Ferreira Magalhães - presidente
Agamenon Gomes da Silva
Osmar Amorim
Cássio Nascimento
Lúcia Maria Bontempo de Lima
Irene Vieira Cabral Wagner
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coLABoRADoREs

Na Sede-Administrativa
Aline Costa Ramos de Amorim - estagiária do Departamento Jurídico
Arthur Coimbra Alves - advogado
Eduardo da Silva Teixeira - motorista
Erika Cristiany Cardoso - telefonista
Joana Dark Sousa - auxiliar de serviços-gerais
Larissa Carvalho dos Santos - recepcionista
Luiz Joaquim Gomes - motorista
Marisa Lino de Sousa - assistente administrativo
Mirlene Euripa da Costa Santos - auxiliar de serviços-gerais
Pablo Richard da Costa Santos - estagiário
Renata Aparecida Oliveira - telefonista
Rúbia Bites da Silva - advogada
Silas Honorato Rodrigues - assistente administrativo
Silvana Luiz de Oliveira Moraes - recepcionista
Valéria Cavalcanti Calixto - administradora

No clube de Goiânia
Alice Pereira de Sousa - auxiliar de serviços-gerais
Antônio Barbosa Alves - auxiliar de serviços-gerais
Antônio de Paula Oliveira - auxiliar de serviços-gerais
Carlos Alberto da Silva - auxiliar de serviços-gerais
Carlos Arley Correa - recepcionista
Geraldo Batista de Oliveira - administrador
Pablo Fernandes Santiago Mendanha - recepcionista

Em Caldas Novas
Augusta Batista - serviços-gerais
Luiz Carlos de Jesus - administrador

NOSSA SEDE
Endereço: Rua 100, nº 75, 
Setor Sul – Goiânia-GO
Contato: (62) 3224-4458 

E-mail: sindjustica@sindjustica.com

NA INTERNET
Site: www.sindjustica.com

Facebook: www.facebook.com/sindjustica
Twitter: www.twitter.com/sindjustca_go
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Eliz Ângela da Cunha Ferreira Magalhães
PRESIDENTE
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NOSSA 
capa

Nesta edição especial da
REVISTA DO SINDJUSTIÇA
simbolizamos na foto 
principal da capa a dis-
posição do sindicato e seus
filiados para a luta. Uma 
luta que resultou, nos 
últimos anos, em valorização
desta classe, essencial ao
cumprimento da Justiça.
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twitter.com/sindjustiça_go

youtube.com/sindjusticagoias

soundcloud.com/sindjustica
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auxílio Transporte JÁ!

sindjustica.com

GOIÁS

Esta é uma das 

muitas e atuais lutas

defesa do servidor 
do SINDJUSTIÇA em 

do Judiciário goiano.


