
 
 

CARTA FINAL DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE DELEGADOS 

SINDICAIS E SERVIDORES DA JUSTIÇA DE GOIÁS 
 

Na data de 02/09/2016, os delegados sindicais e servidores vinculados ao 

SINDJUSTIÇA – Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de 

Goiás credenciaram-se e reuniram-se no município de Caldas Novas, no Golden 

Dolphin Grand Hotel, com o fito de debaterem sobre o tema: “Orçamentos dos 

Tribunais: A participação efetiva dos servidores na destinação de recursos”. 

 

No dia 03/09/2016, com início às 09h00, os servidores credenciados que 

quiseram assinaram a ata do dia e assistiram palestra motivacional feita pela agência 

Q9, em que os palestrantes, vestidos de “rock stars” inspirados nos integrantes da banda 

norte-americana “Kiss” explicaram aos servidores o que era crise, como encará-la, como 

tirar dela oportunidades para crescer como entidade, e que a grande missão do sindicato 

era (e é) a de criar uma nova visão sindical, mesmo porque o mundo está em constante 

mudança. 

 

No mesmo dia 03/09, às 10h00, deu-se início propriamente dito ao tema 

alvo do referido encontro, com a palestra do servidor do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, Sr. Irismar Dantas, que falou sobre “Orçamento Público”, e fora contraposto 

pelo debatedor Fabrício Duarte de Sousa, 1º vice-presidente do SINDJUSTIÇA, e 

mediado por Mara Cristina Ferreira, Vice-Presidente para Assuntos de Comunicação e 

Secretaria do SINDJUSTIÇA. 

 

Ainda em 03/09, às 14h00, deu-se início à palestra da servidora do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, Sra. Cleonice Avelina da Silva Bontempo, que palestrou 

sobre “Justiça 3.0: carreira e futuro”, tendo debatido o assunto com Maria de Fátima 

da Silva, debatedora e vice-presidente para Assuntos das Comarcas do Interior do 

SINDJUSTIÇA, ambas mediadas por Mara Cristina Ferreira, vice-presidente para 

Assuntos de Comunicação e Secretaria do SINDJUSTIÇA. 

 

Mais tarde, às 15h30, teve início a palestra realizada pelo membro do 

FENAJUD, Sr. Israel Santos Borges, que falou acerca do assunto “Nova visão sindical: 

PLP/2016, carreira e futuro”, ocasião em que trocou experiências e impressões com o 

debatedor, Fábio Pereira de Queiroz, presidente do SINDJUSTIÇA, tendo sido o debate 

mediado por Mara Cristina Ferreira, vice-Presidente para Assuntos de Comunicação e 

Secretaria do SINDJUSTIÇA. 

 



Como fechamento desse dia e dos assuntos tratados no referido evento, às 

17h00, após ouvirem, assimilarem, questionarem e formalizarem opiniões acerca de 

tudo que fora debatido, os palestrantes, debatedores, mediadora, delegados sindicais e 

servidores presentes entenderam por bem redigir a presente carta, que terá como 

principais deliberações o seguinte protocolo de intenções, a ser enviado para a 

administração do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e demais autoridades 

competentes: 

 

- Solicitar ao presidente do TJGO observância quanto à participação de 

representante do SINDJUSTIÇA nas discussões relacionadas à elaboração de orçamento 

do TJGO, bem como sua destinação e aplicação decorrentes dos atos de gestão do Poder 

Judiciário de Goiás; 

 

- Definir conjuntamente com o SINDJUSTIÇA programa de capacitação 

específico para servidores considerando o orçamento destinado para a Escola Judicial 

(EJUD); 

 

- Regulamentar o teletrabalho de forma a assegurar a aplicação da Norma 

Regulamentar 21 (NR21) no tocante à infraestrutura; condições para trabalho remoto e 

saúde dos trabalhadores; 

 

- Garantir aos servidores das comarcas do interior acesso ao cronograma de 

implementação do processo eletrônico com vistas ao treinamento e orientações sobre os 

impactos em suas unidades de trabalho; 

 

- Reforçar os pedidos administrativos que versam sobre readequação de 

jornada, equipamentos e estrutura dos fóruns, bem como relotação de servidores no 

PJD, tornando a infraestrutura compatível com a digitalização do processo, que já está 

(e irá ainda mais) modificar a forma como o serviço vem sendo prestado; 

 

- Delegados sindicais/servidores deverão repassar ao sindicato eventuais 

pedidos administrativos das comarcas que versem sobre algum desses pedidos sobre 

maquinário, equipamentos e infraestrutura citados acima, para acompanhamento e 

cobrança dos mesmos também pela entidade; 

 

- Solicitar ao TJGO política de defesa e garantia dos direitos dos servidores, 

inclusive com atuação junto ao Poder Executivo e Legislativo, tendo em vista a 

nocividade do PLP 257/2016 e PEC 241/2016 e suas consequências na carreira dos 

servidores do Judiciário; 

 

- Resguardar a paridade de tratamento entre juízes e servidores, tanto no 

plano de ação e de metas, quanto na sua execução; 

 

- Garantir a atuação de representante do SINDJUSTIÇA nas mesmas 

condições e finalidades deferidas aos juízes auxiliares da presidência, considerando a 

imprescindibilidade de participação da categoria nas decisões que impactam a carreira e 

vida funcional dos servidores. 

 

Sendo isso o que restou debatido e acordado por todos, em 03/09/2016, às 

18h30, o 3º Encontro Estadual de Delegados Sindicais e Servidores da Justiça de Goiás, 



que teve como tema “Orçamentos dos Tribunais: a participação efetiva dos servidores 

na destinação dos recursos”, fora oficialmente encerrado e a presente carta fora redigida 

e finalizada, tendo sido deliberado que a mesma será publicada no site do 

SINDJUSTIÇA/GO, para ciência e conhecimento de todos os servidores acerca daquilo 

que restou discutido e deliberado no presente encontro. 

 

 

 
Caldas Novas, 03 de setembro de 2016. 

Golden Dolphin Grand Hotel 
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