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SERVIDOR DA JUSTIÇA

PEÇA-CHAVE NA ENGRENAGEM
DO PODER JUDICIÁRIO

Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, o 
SINDJUSTIÇA representa a imensa maioria dos trabalhadores do Judiciário 

estadual, que figuram entre os mais eficientes de todo o país, segundo atesta o 
Conselho Nacional de Justiça.
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Uma categoria a serviço da Justiça
Escrivães, oficiais de Justi-

ça, escreventes, contadores… 
Somos um grupo de trabalha-
dores que exercem diversas 
funções na gigantesca e fun-
damental máquina do Judici-
ário. Peças de uma engrena-
gem que não para e que está 
à disposição dos cidadãos a 
todo tempo e a toda hora.

Os servidores da Justiça 
do Estado de Goiás figuram, 
há anos, entre os mais mais 
produtivos do país, segun-
do o Conselho Nacional de 
Justiça. Mas, o que isso quer 
dizer? Isso significa que os 
cerca de 7 mil servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás exercem, com imen-
sa competência, seu ofício, 

de modo a garantir uma pres-
tação jurisdicional adequada 
e desejosa. 

O SINDJUSTIÇA, como 
entidade representativa dessa 
categoria, tendo hoje a imen-
sa maioria dos servidores da 
Justiça estadual como filiados 
ao sindicato, não só enaltece 
o trabalho desenvolvido por 
essa classe, mas reverencia e 
reconhece o seu imenso valor 
para o cumprimento da Justi-
ça em nosso Estado.

A publicação deste proje-
to de marketing junto a um 
parceiro como o jornal O Po-
pular, veículo de maior cre-
dibilidade no Estado, é uma 
prova incontestável disso. 
Aqui, nos dirigimos aos nos-

sos servidores e também a 
toda a sociedade.

Neste projeto de marke-
ting, contamos um pouco do 
funcionamento da Justiça no 
interior do Estado, onde as 
dificuldades estruturais e de 
recursos humanos são sem-
pre mais evidentes. A falta 
de segurança que ronda as 
comarcas de Norte a Sul do 
Estado, que têm convivido 
com incêndios criminosos e 
homicídios em suas depen-
dências, é um desafio a ser 
enfrentado por todos nós.

Também trazemos refle-
xões acerca da nossa carrei-
ra e da necessária e urgente 
decisão da administração do 
Tribunal de Justiça de Goiás 

de revisão do Plano de Car-
gos e Salários dos servidores. 
Uma providência que não 
pode mais ser adiada, sob o 
risco de se cometer grandes 
injustiças na casa destinada a 
promover Justiça.

Como dirigente de um 
sindicato do porte do SIND-
JUSTIÇA, digo e reafirmo: 
temos orgulho de sermos 
agentes de transformação so-
cial a partir do exercício de 
nossas funções. Fazemos par-
te de um contingente de tra-
balhadores que executa com 
fidelidade, amor, responsa-
bilidade e ética as atividades 
que nos competem a fim de 
colaborar com a promoção 
da Justiça e da paz.
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

ROSÂNGELA RAMOS 
DE ALENCAR

Presidente do SINDJUSTIÇA

O SINDJUSTIÇA vem de-
monstrando, nos últimos 
meses, uma situação delicada 
vivenciada pelos servidores da 
Justiça estadual, especialmente 
no interior do Estado, onde há 
maior déficit de trabalhadores. 
Nessas localidades, os servi-
dores têm buscado uma justa 
compensação pelas horas ex-
tras trabalhadas em plantões 
ordinários (fins de semana) e 
extraordinários (regionais, nos 
fins de semana prolongados, 
feriados e recessos forenses).

O que o sindicato tem de-
fendido junto ao Tribunal de 
Justiça de Goiás é que todos 
os servidores que trabalha-
rem em plantões ordinários e 
extraordinários têm direito a 
compensação de horas em ex-
pediente regular. Essa solicita-
ção, conforme tem orientado 

Compensação de horas extras 
é bandeira da categoria

o SINDJUSTIÇA, deve ser des-
tinada ao diretor do Foro das 
comarcas, por escrito, conten-

do todas as anotações ineren-
tes aos dias e horas trabalha-
das, bem como o período que 

se pretende a compensação da 
hora extra.

A fim de garantir o direi-
to dos trabalhadores no que 
tange aos plantões realizados, 
o SINDJUSTIÇA ingressou 
com ação judicial declarató-
ria, ainda não julgada. Além 
disso, vem, de forma cons-
tante, buscando solucionar 
os problemas experimenta-
dos pelos servidores relacio-
nados à temática.

“As horas extras trabalha-
das precisam ser compensadas 
em expediente regular. O ser-
vidor que dedica o tempo nos 
finais de semana, feriados e em 
horários fora do expediente 
regular têm o direito de com-
pensação do período trabalha-
do ou a justa remuneração. 
O sindicato não se furtará em 
buscar uma solução definitiva 

para esse problema vivenciado 
pelos trabalhadores da Justiça 
estadual”, alerta a presidente 
do SINDJUSTIÇA, Rosângela 
Ramos de Alencar.

Como forma de orientar 
os servidores, o SINDJUSTIÇA 
lançou uma campanha em 
seus canais de comunicação 
esclarecendo vários pontos 
relacionados ao plantão judi-
cial. O sindicato recomenda 
aos servidores, por exemplo, 
que as notificações de plantão 
e solicitações de compensação 
sejam feitas sempre por escri-
to; que haja sempre a devida 
comprovação do plantão reali-
zado por meio de anotação em 
livro-ata, cópias de andamen-
tos processuais, histórico de 
ligações de celular, dentre ou-
tras provas do trabalho realiza-
do fora do expediente regular.

Luciana Lombardi
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Muito além do contracheque

Uma das grandes preocu-
pações da categoria, o Plano 
de Cargos e Salários (PCS) dos 
servidores do Justiça estadual 
representa muito mais que 
um mero acréscimo no con-
tracheque no final do mês. O 
PCS engloba uma série de fa-
tores que, em última instân-
cia, podem interferir não só 
no cotidiano dos servidores 
do Judiciário, mas no próprio 
funcionamento do sistema 
de Justiça e do seu papel jun-
to à sociedade.  

A Lei nº 17.663/2012 pre-
vê a revisão anual do PCS, 
sob a responsabilidade do 
Conselho Setorial de Política 
Salarial do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás. O Sindi-
cato dos Servidores e Serven-
tuários da Justiça do Estado 
de Goiás (SINDJUSTIÇA), por 
sua vez, tem voz ativa para 
deliberar sobre o tema com 
representantes do Tribunal 
de Justiça no Conselho.  

“Essa é uma ferramenta 
de gestão utilizada tanto pelo 
administrador quanto pelo 
servidor. Este, por meio do 
PCS, pode ter uma garantia de 
como poderá investir em sua 
carreira. Já o administrador, 
com essa ferramenta, tem um 
verdadeiro raio-x para gerir 
seu orçamento”, esclarece Fa-
brício Duarte de Sousa, vice-
-presidente do SINDJUSTIÇA.

FERRAMENTA DE GESTÃO DE PESSOAL É BÚSSOLA PARA A CARREIRA 
DO SERVIDOR E PARA O ADMINISTRADOR

A última revisão de 
grande impacto do PCS se 
deu em 2012, quando o  
SINDJUSTIÇA pleiteou a 
isonomia salarial para mes-
mos cargos e funções, entre 
a capital e as demais comar-
cas do Estado. Os pontos de 
maior destaque defendidos 
pela entidade, na revisão em 
curso, continuaram sendo a 
valorização do servidor, mas 
desta vez os esforços se con-
centraram na metodologia  

de reajuste salarial. 
“Atualmente, o reajuste se 

dá por meio de tempo de ser-
viço e mérito, num modelo 
vertical. Para haver avanço, 
essa progressão teria de ser 
também horizontal, incluin-
do a formação acadêmica do 
servidor não só sobre os seus 
rendimentos, mas, também, 
nos seus vencimentos”, ob-
serva o vice-presidente do 
SINDJUSTIÇA. Desse modo, 
seriam contemplados não só 

aqueles que estão na ativa. 
“O benefício atual é híbrido e 
gera certa insegurança jurídi-
ca”, acrescenta. 

Fabrício Duarte lembra 
que o SINDJUSTIÇA não é 
maioria no Conselho Seto-
rial de Política Salarial, cujos 
estudos são amparados por 
uma comissão técnica. As 
alterações no PCS, além de 
critérios legais, devem se 
atentar ao orçamento pre-
visto do TJGO. 

Após a conclusão dos tra-
balhos no conselho, a mi-
nuta do PCS é encaminhada 
ao presidente do TJGO, de-
sembargador Gilberto Mar-
ques Filho, para análise. Na 
última semana, a categoria, 
reunida em assembleia geral, 
votou por apoiar a proposta 
apresentada pelo conselho, 
embora considerem, os servi-
dores, vários pontos a serem 
aprimorados. 

O presidente do TJGO, 
agora, encaminhará a minuta  
do PCS para votação na Corte 
Especial. Se aprovada, a mi-
nuta, já como um projeto de  
lei, é enviada à Assembleia 
Legislativa. 

“Pelo ritmo atual, a expec-
tativa é que todo esse proces-
so seja concluído até o final 
do ano, em tempo hábil para 
que as mudanças possam ser 
incluídas no orçamento do 
ano que vem”, acredita o re-
presentante do sindicato.

Os outros membros do 
Conselho Setorial de Política 
Salarial são: desembargador 
Itamar de Lima (presidente 
do conselho), Aparecida Au-
xiliadora Magalhães Santos 
(diretora-geral do TJ), Fer-
nando Sousa Chaves (secre-
tário-geral da Presidência) e  
Cássia Aparecida de Castro 
Alves (secretária de Gestão 
Estratégica).

Servidores em assembleia decidem pelo apoio à minuta do novo PCS

Apesar de sua extrema im-
portância, o PCS por si só não 
resolve todos os problemas 
dos servidores da Justiça em 
Goiás, reconhece o sindica-
to. Para a entidade, falta uma 
política de gestão de pessoas 
consistente e planejada. 

“Para que o servidor tenha 
a sensação de estar em um am-
biente melhor de trabalho é 
preciso, por parte do TJ, uma 
atitude de diálogo, valoriza-
ção e respeito, uma verdadeira 
política de gestão de pesso-
as”, afirma Fabrício Duarte. 
“O ideal é utilizar a gestão de 
competências e investir na ca-
pacitação do servidor para que 
ele possa suprir as demandas 
internas, evitando, assim, a 
prática em um passado recen-

te, quando as administrações 
anteriores preferiram trazer 
profissionais de fora”, destaca. 

Outra questão  crucial para 
o servidor é a dinâmica da lo-
tação, que na avaliação do sin-
dicato carece de mais respeito 
e profissionalismo.  “Essa ges-
tão sinaliza com muitas atitu-
des nesse sentido, mas ainda é  
pouco. Afinal, como são 140 
anos de judiciário goiano -- 
não se resolve demandas em 
apenas dois anos. Mas é pre-
ciso começar. Trata-se de algo 
que precisa ser construído ao 
lado do servidor, pela repre-
sentatividade sindical “, des-
taca Fabrício Duarte. 

Ele cita como referência o 
Conselho Nacional de Justi-
ça, que desenvolve um estudo 

(ver página 15) que identifica 
capacidade, demanda e  efici-
ência do Poder Judiciário em 
todo o país, cruzando vários 
índices. “O estudo tem duas 
bússolas: eficiência e valori-
zação. E  aqui em Goiás cada 
uma sinaliza para um lado. O 
servidor goiano é muito efi-
ciente e um dos menos valori-
zados do país, comparando-se 
com estados como Tocantins 
ou servidores do Sul”, destaca. 

Um exemplo a ser citado 
é o auxílio-moradia pago aos 
magistrados brasileiros, que é 
mais alto que o vencimento 
inicial de um servidor do Ju-
diciário. Ou seja, é uma grati-
ficação, sobre a qual não recai 
imposto de renda, algo consi-
derado fora da curva.

Gestão de pessoas precisa ser aprimorada

Fabrício Duarte, vice-presidente do SINDJUSTIÇA

Aline Caetano

Frederico Soares
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Um sindicato em defesa 
do servidor da Justiça

Da exigência por equipa-
mentos de trabalho ergonô-
micos ao pagamento justo de 
horas extras, passando pelo 
combate ao assédio moral e 
a luta por melhor plano de 
cargos e salários, são várias 
as bandeiras levantadas pelo 
SINDJUSTIÇA em defesa da 
categoria que representa. No 
entanto, mais do que assegu-
rar os interesses específicos de 
uma classe, a grande motiva-
ção da entidade é o entendi-
mento de que, ao garantir os 
direitos dos servidores do Tri-
bunal de Justiça de Goiás, está 
contribuindo com o cumpri-
mento de seu principal dever: 
servir à sociedade.

A valorização do servidor, 
avalia o sindicato, referenda-
do pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), passa por uma 
série de ações de atenção in-
tegral que, direta ou indireta-
mente, possa contribuir com o 
seu bem-estar e saúde dos tra-
balhadores. “O empenho pela 
revisão do Plano de Cargos e 
Salários ou mesmo a constru-
ção de uma pousada para assis-
tir as necessidades dos filiados 
do interior em Goiânia são 
exemplos de nossa busca pela  
valorização profissional”, ex-
plica Rosângela Alencar, presi-
dente do SINDJUSTIÇA.  

“Por exemplo: um ser-
vidor do interior está com 
problemas de saúde e falta 
ao trabalho para se tratar em 
Goiânia, onde tem a nossa 
pousada como apoio, hos-
pedando-se com familiares, 

CAPA

ENTRE GRANDES BANDEIRAS INSTITUCIONAIS E INFRAESTRUTURA À DISPOSIÇÃO DOS 
FILIADOS, O SINDJUSTIÇA DEMONSTRA FORÇA REPRESENTANDO SERVIDORES DO JUDICIÁRIO

“QUANTO MAIS O SERVIDOR SE 
SENTE VALORIZADO, MAIS ELE 

CONTRIBUI COM A SOCIEDADE.”

Mara Cristina Ferreira, primeira vice-presidente 

do SINDJUSTIÇA

se for o caso, com conforto 
e segurança, sem custos ex-
tras. Ajudamos, inclusive, no 
agendamento de consultas”, 
exemplifica a presidente. 

“Assim, é bem mais prová-
vel que ele se recupere mais 
rápido e volte logo ao seu 
posto de trabalho”, explica 
Rosângela, tomando o exem-

1992
Aquisição de prédio 
para sede própria do 
sindicato, na Rua 100, 
Setor Sul

2000
O sindicato mudou 
sua nomenclatura 
de Sinsesjugo para 
SINDJUSTIÇA

1989
Em 25 de abril é 
fundado o Sindicato 
dos Servidores e 
Serventuários da Justiça 
do Estado de Goiás 
(Sinsesjugo)

2008
Ampliada a pousada 
de Goiânia destinada a 
servidores do interior 
do Estado

1999
Aquisição de clube 
recreativo no Setor 
Coimbra

LINHA DO TEMPO

1988
Constituição Federal 
concede aos servidores 
públicos o direito 
de organização em 
sindicatos

2008
Criação de 
departamento jurídico 
integral e permanente 
na sede do sindicato

1997
Inauguração da sede 
própria do Sindicato

plo para falar quão amplas  e 
variadas são as formas de atu-
ação da  entidade para a valo-
rização do servidor. 

O investimento no lazer, 
com a aquisição de clube e 
chalés,  é outra medida que 
o sindicato considera im-
portante. “Temos buscado 
contemplar a agenda anual 
do sindicato com atividades 
nas áreas de lazer e entrete-
nimento, a fim de garantir 
o bem-estar dos filiados e o 
congraçamento dos servido-

res e suas famílias”, destaca 
Eduardo Faria de Araújo, vi-
ce-presidente para Assuntos 
Esportivos e Socioculturais.

“Quanto mais o servidor se 
sente valorizado, mais ele con-
tribui para a sociedade, pois 
somos prestadores de serviço. 
É gratificante que o CNJ nos 
classifique como competentes 
em seu relatório anual, mas a 
categoria tem muitos proble-
mas para enfrentar”, acrescen-
ta a primeira vice-presidente, 
Mara Cristina Ferreira.

Sede administrativa do SINDJUSTIÇA: infraestrutura disponibilizada para associados
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Frentes 
de atuação

As campanhas contra o 
assédio moral e psicológi-
co voltado aos servidores do 
Judiciário têm mobilizado 
muitos esforços. Uma grande 
preocupação é mostrar que 
esses tipos de assédio podem 
se disfarçar de práticas como 
pressão excessiva, humilha-
ções, brincadeiras de mau 
gosto, ameaças e discrimina-
ção, muitas vezes na frente 
dos colegas. 

Infelizmente, essas prá-
ticas são mais comuns do  
que imaginamos e têm con-
sequências desastrosas para 
o trabalhador. Para alertar os 
servidores e encorajá-los a fa-
zer denúncias, como vítima 
ou testemunha, o sindicato 
veiculou em suas redes sociais 
peças alusivas ao tema, além 
de cartazes da campanha em 
todas as comarcas do estado. 
“A campanha reforça o com-
prometimento do SINDJUS-
TIÇA de estímulo a um am-
biente de trabalho saudável 
e que garanta a dignidade e 
o respeito aos profissionais”, 
destaca Rosângela Ramos de 
Alencar, presidente.

A categoria tem lutado 
por mecanismos como auxí-
lio-saúde e transporte, ine-
xistentes para os servidores 
do TJGO. A conversão do au-
xílio-creche em escolar, para 
alcançar um número maior 
de servidores com filhos,  
continua a ser uma batalha 

do SINDJUSTIÇA. 
O auxílio-alimentação 

foi reajustado no final de se-
tembro, após meses de nego-
ciação até ser aprovado pela 
Corte Especial do TJGO. Tra-
ta-se de um direito que tem 
grande impacto no custeio 
diário da alimentação dos 
trabalhadores.

A sobrecarga de trabalho é 
outra questão que preocupa 
o sindicato, em particular no 
que se refere ao cumprimento 
de determinação do CNJ sobre 
a distribuição de servidores e 
funções nos órgãos de primei-
ro e segundo graus. Nos ter-
mos da Resolução 219/2016, a 
meta é equilibrar essas forças 
de trabalho, tendo em vista 
que 92% dos processos trami-
tam na primeira instância.

CAPA

SINDICATO LUTA PELA 
CONQUISTA DE DIREITOS VISANDO 

À MELHORIA DA QUALIDADE DE 
VIDA DOS SERVIDORES

“O SINDJUSTIÇA 
ESTIMULA UM 
AMBIENTE DE 

TRABALHO 
SAUDÁVEL QUE 

GARANTA A 
DIGNIDADE E O 
RESPEITO AOS 

PROFISSIONAIS.”

Rosângela Ramos de 

Alencar, presidente do 

sindicato

Acúmulo de trabalho
As horas extras e os ser-

viços de plantão são uma 
realidade cotidiana do ser-
vidor do Judiciário, mas a 
privação do seu período de 
descanso durante a semana 
ou nos fins de semana e fe-
riados não têm sido devida-
mente recompensadas. Por 
isso, o sindicato tem sido 
vigilante na observação do 
cumprimento das normas 
existentes para salvaguar-
dar os direitos do trabalha-
dor, através de denúncias e 
fiscalização. 

São bandeiras do sin-
dicato que as horas de ser-
viço de plantão prestadas 
nos períodos noturnos e/
ou aos finais de semana se-
jam pagas em valor maior, 
por serem extraordinárias, 
bem como remuneração 
adicional para os servido-
res plantonistas no regime 
de “home office”, em razão 
dos gastos que acabam ten-
do para exercício dessa fun-

ção extra. O SINDJUSTIÇA 
tem defendido, ainda, a ne-
cessidade de se considerar o 
sobreaviso como hora extra 
efetivamente trabalhada. 

Para Rosângela Alencar, 
alterações no provimen-
to do TJ prevendo remu-
neração ao servidor pelo 
trabalho extraordinário 
desempenhado já iriam re-
solver vários problemas do 
órgão. “E, melhor de tudo, 
iria posicioná-lo novamen-
te dentro da legalidade e 
na vanguarda, visto que a 
lei obriga que os trabalhos 
extraordinários sejam pa-
gos em pecúnia, em caso 
de possibilidade orçamen-
tária”, afirma, ressaltando 
que é  exatamente o caso 
do Poder Judiciário Estadu-
al, que tem o Fundesp com 
orçamento para tal custeio. 

DATA-BASE 
O sindicato foi vitorioso 

na demanda pela reposição 

de 10% para os servidores 
efetivos do TJGO, retroativa 
a janeiro de 2016. 

Com apenas um voto 
em contrário, o mandado 
de injunção impetrado pelo 
SINDJUSTIÇA que visa o 
pagamento da data-base 
dos servidores do Judiciário 
de 2016 foi deferido pela 
Corte Especial em sessão no 
dia 27 de setembro. 

“Foi uma etapa vito-
riosa, numa difícil e longa 
jornada em busca do cum-
primento da lei que nos ga-
rante a data-base anual. O 
esmero e a coragem do sin-
dicato na defesa dos direi-
tos da categoria através de 
uma linha jurídica pioneira 
foram recompensados e re-
conhecidos”, comemora o 
vice-presidente Jurídico da 
entidade, Luzo Gonçalves 
dos Santos. O acórdão foi 
de 10%. Os 4,18% remanes-
centes serão judicializados 
pelo sindicato.

2008
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

2017
O SINDJUSTIÇA 
conquista o pagamento 
das das diferenças 
salariais pela conversão 
de cruzeiros para URV, 
em 1994, aguardado 
desde então pelos 
servidores do Judiciário

2012
Sancionado Plano 
de Cargos e Salários 
atualmente em vigor, 
que cria a isonomia 
salarial entre servidores 
da capital e do interior

2016
Publicação no Diário 
Oficial do Estado 
de Goiás da Lei nº 
19.256/2016, que 
institui o pagamento 
do auxílio-creche para 
servidores efetivos 
do Poder Judiciário 
estadual.

2011
Greve dos servidores 
do Judiciário pelo 
pagamento da data-
base naquele ano

2013
Aprovação do auxílio-
alimentação, antiga 
reivindicação da 
categoria

2017
Vitória inédita em 
mandado de injunção 
impetrado pelo 
SINDJUSTIÇA garante o 
pagamento da data-
base de 2016

2010
Recebimento da ação 
denominada 7.7, em 
alusão a perdas do 
Plano Bresser. Após mais 
de 15 anos de espera, 
ação do SINDJUSTIÇA 
garantiu o pagamento 
das diferenças 
parceladas em 60 meses

Volume excessivo de processos e déficit de servidores interferem na compensação de horas extras
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Infraestrutura para servidores 
da capital e do interior

Ao longo de sua histó-
ria, o SINDJUSTIÇA tem in-
vestido numa considerável 
infraestrutura para atender 
ao servidor. O patrimônio 
imobiliário do sindicato é 
formado por uma sede admi-
nistrativa, clube recreativo e 
pousada em Goiânia, além de 
13 chalés localizados no Resi-
dencial Village Thermas, em 
Caldas Novas.

A sede administrativa, si-
tuada no Setor Sul, dispõe de 
infraestrutura completa, com 
recepção central, copa e cozi-
nha, almoxarifado, salas de 
reuniões e outros espaços des-
tinados à administração.

POUSADA EM GOIÂNIA
No mesmo imóvel que 

abriga a sede administrativa 
do sindicato, foi adaptada 
e construída uma pousada 
com 15 suítes, além de copa, 
cozinha, área de serviço com 
lavanderia comunitária e al-
moxarifado e alojamentos 
masculinos e femininos.

A pousada serve de apoio 
aos sindicalizados das co-
marcas do interior do Esta-
do, quando de sua estada na 
capital para tratamento de 
sua própria saúde ou de seus 
dependentes, ou ainda, em 
aperfeiçoamento (cursos, trei-
namentos etc), sem cobrança 
de taxas ou quaisquer valores.

CAPA

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS OFERECIDOS PARA FILIADOS REDUZEM TEMPO 
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO E MELHORAM O BEM-ESTAR

Clube recreativo é palco de eventos de lazer promovidos pelo sindicato para filiados e familiares

Para atender aos sindi-
calizados e seus dependen-
tes (pais e filhos), as suítes 
localizadas no piso térreo 
têm a preferência de pessoas 
idosas e com dificuldades de 
locomoção, ou que tenham 
necessidade de acompanha-
mento de algum familiar. 
No alojamento que fica no 

andar superior podem se 
hospedar pessoas de comar-
cas diferentes, observadas as 
características especificadas 
pela administração.

Entretanto, explica o sin-
dicato, a prioridade de vagas 
é para pessoas em tratamento 
médico. Importante, também, 
que os filiados que necessita-

rem se hospedar nas unidades 
da pousada agendem com no 
mínimo 15 dias de antecedên-
cia junto à administração do 
SINDJUSTIÇA.

CLUBE RECREATIVO
Localizado no Setor 

Coimbra, o clube do SIND-
JUSTIÇA foi amplamente 

reformado e disponibiliza 
salão de festas, três piscinas, 
toboágua, campo de futebol 
society, quadra poliesportiva, 
lanchonete, sauna, salão de 
jogos, churrasqueiras, quios-
ques e portaria com controle 
informatizado. 

CHALÉS EM CALDAS NOVAS
O SINDJUSTIÇA conta 

com chalés mobiliados no 
Residencial Village Thermas 
das Caldas, localizado no 
município de Caldas Novas. 
As unidades são destinadas 
aos sindicalizados das co-
marcas do interior e capi-
tal, sendo um para atender  
aos portadores de necessida-
des especiais. 

O SINDJUSTIÇA possui 15 
ações do Náutico Praia Clu-
be, que dão direito a 75 fre-
quentadores por dia, gratui-
tamente. Outros convênios 
realizados com complexos 
turísticos na região de Cal-
das fazem com que a estadia 
dos servidores nos chalés 
do sindicato se torne ainda  
mais prazerosa.

Neste ano, a atual dire-
toria do SINDJUSTIÇA tam-
bém lançou uma novidade: 
os filiados aniversariantes 
concorrem, no mês do seu 
aniversário, a um fim de se-
mana, sem qualquer custo, 
nos chalés da entidade.

Os filiados do SINDJUS-
TIÇA contam com uma am-
pla carteira de convênios em 
diversas áreas e com vários 
tipos de benefícios, que vão 
de descontos a facilidade de 
pagamento. Os contratos, 
firmados entre o sindicato e 
as empresas, beneficiam filia-
dos de Goiânia e do interior. 
Para a realização destes con-
vênios, são adotados vários 
critérios, como a idoneidade 
da empresa ou instituição, 
e estas também não podem 
pedir exclusividade de aten-
dimento nem praticar falsos 
descontos. 

Convênios trazem vantagens em várias áreas
“TEMOS NOS EMPENHADO 

PARA REALIZAR NOVOS CONVÊNIOS, 
ATENDENDO ÀS NECESSIDADES 

DOS FILIADOS.”

Kerner Gondim, vice-presidente Administrativo

A área da saúde apresen-
ta convênios com líderes do 
mercado, como cooperativas 
de médicos e dentistas, mas 
também em clínicas especiali-
zadas em fisioterapia, cardio-
logia, psicologia e coaching. 

Empresas de produtos e 
serviços automotivos tam-

bém oferecem descontos de 
15% a 20% , ou até serviços 
gratuitos para os novos con-
veniados. 

Descontos especiais na 
área de estética também são 
destaque na ampla carteira 
de convênios do SINDJUSTI-
ÇA, tanto no pagamento à 

vista quanto no cartão. 
Bancos e operadoras de 

crédito oferecem facilidades 
de empréstimo e descontos 
em várias operações ban-
cárias, como portabilidade 
de contrato  para os filiados  
do sindicato. 

O investimento no apren-
dizado, para o filiado ou seus 
dependentes, é contempla-
do por meio de convênios 
com faculdades em cursos de 
graduação e pós-graduação, 
escolas de 1º e 2º graus ou 
cursos paralelos de redação, 
reforço escolar ou idiomas. 

O lazer não poderia ser 

deixado de lado e o filiado 
tem acesso a descontos na 
entrada de clubes, aquisição 
de títulos ou no pagamen-
to antecipado de reservas de 
Caldas Novas. 

“Temos nos empenhado 
para realizar novos convê-
nios, sempre considerando as 
necessidades dos servidores. 
Garantir melhores condições 
de pagamento e descontos em 
serviços e produtos tem sido 
uma missão para nós, da área 
administrativa”, frisa Kerner 
Carlos F. Gondim, vice-presi-
dente para Assuntos Adminis-
trativos e Convênios.

Aline Caetano
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“O sindicato tem que ser como 
bússola para os associados” 

Quando e como você 
deu início à carreira no 
Judiciário?

Pisei pela primeira vez no 
Tribunal de Justiça de Goiás 
no dia 17 de março de 1980. 
Eu tinha, então, 21 anos, e 
comecei minha carreira como 
atendente de balcão na 10ª 
Vara Criminal de Goiânia. 
Depois de um certo tempo 
dedicando-me ao Judiciário, 
percebi que o ideal de Justiça 
que eu trazia comigo, herda-
do dos meus pais, fez com que 
eu me encantasse com a car-
reira pública neste Poder que 
é um dos importantes pilares 
da nossa jovem democracia. 
Foram mais de 30 anos da 
minha vida dedicados a esse 
ofício. Hoje, mesmo aposen-
tada, não me afasto das lutas 
dos servidores do Judiciário e 
acompanho de perto os mo-
vimentos da Justiça em Goiás 
e no Brasil.

O comando da luta 
sindical nesta área, como 
se deu?

Ingressei nas lutas do 
SINDJUSTIÇA em 2003, pas-
sando a atuar junto à dire-
toria da entidade. Em 2008, 
assumi a presidência da en-
tidade. A categoria me ree-
legeu no pleito seguinte. Na 
última eleição, considerei 
que podia contribuir mais 
com a classe e coloquei meu 
nome à disposição. Assumi-
mos, desde então e uma vez 
mais, vários desafios em bus-
ca de melhores condições de 
trabalho para os servidores 
do Judiciário.

E quais são, atualmen-
te, os principais desafios 
a serem enfrentados pela 
categoria dos servidores 
da Justiça em Goiás?

Há muito o SINDJUSTI-
ÇA vem cobrando maior 

reconhecimento vencimen-
tal para os trabalhadores do 
Judiciário. Estamos no topo 
do ranking de produtivida-
de entre os demais tribunais 
do país, mas quando falamos 
em vencimento, estamos 
longe de ser reconhecidos 
como tal. Por isso a nossa 
luta pela revisão do nosso 
Plano de Cargos e Salários, 
de modo a garantir uma me-
lhor progressão na carreira, 
mais digna com o que repre-
sentamos dentro do Poder 
Judiciário. Além disso, tem 
sido uma cobrança constan-
te nossa a aplicação da data-
-base dos servidores no mês 
de janeiro. Nos últimos anos 
tivemos que enfrentar longas 
batalhas para garantir um 
direito previsto em lei. A da-
ta-base do ano passado, por 
exemplo, está judicializada.

Há uma crítica recor-
rente da sociedade de 
que a Justiça brasileira é 
lenta. Como vocês, servi-
dores, a encaram?

A Justiça brasileira não é 
lenta. A Justiça brasileira é 
mal utilizada, mal adminis-
trada, tantas vezes. Temos 
mais de 100 milhões 
de processos em tra-
mitação no Brasil, o 
que demonstra que 
a sociedade confia 
no Judiciário para 
solucionar suas 
demandas. Entre-
tanto, sabemos 
todos que boa par-
te desses processos 
se deve a um ex-
cessivo desrespeito 
de grandes empre-
sas, grandes opera-
doras e prestadoras 
de serviço para com 
os cidadãos. Sem fis-
calização e sem um 
procedimento eficaz 

ENTREVISTA / ROSÂNGELA RAMOS DE ALENCAR

Presidente do SINDJUSTIÇA, Rosângela Ramos de Alencar fala, nesta 
entrevista, sobre sua relação com o Judiciário, lutas sindicais, papel da Justiça 
e dos sindicatos. Dirigente maior da entidade por três vezes, ela foi a primeira 

mulher a assumir a presidência do sindicato. Ao lado de sua diretoria, 
afirma buscar efetivo reconhecimento dos servidores representados pelo 
SINDJUSTIÇA que estão, segundo o Conselho Nacional de Justiça, entre os 

mais produtivos do país.

extrajudicial de solução des-
ses conflitos, quem de fato 
necessita do Judiciário fica 
prejudicado. Nós trabalha-
mos muito e cumprimos com 
êxito metas impostas pelo 
Conselho Nacional de Justi-
ça. Porém, as demandas não 
param de crescer.

Você acredita que o pa-
pel dos sindicatos muda 
diante da atual crise de 
credibilidade que o país 
atravessa?

A atual conjuntura eco-
nômica, política e social que 

atravessamos, com uma grave 
crise moral e de credibilidade 
a atingir todos os Poderes da 
República, faz com que as or-
ganizações de classes, como 
os sindicatos, se tornem pro-
tagonistas de boas e neces-
sárias mudanças. Mudanças 
de comportamento, de po-
sicionamento, de formas de 
luta. Precisamos ser, mais do 
que nunca, um porto seguro, 
uma bússola para os nossos 
associados. O SINDJUSTIÇA, 
nesse aspecto, faz muito por 
seus filiados, considerando 
serviços e benefícios dispo-

nibilizados aos servidores, e 
também considerando a atu-
ação institucional e de defe-
sa dos direitos dos trabalha-
dores junto ao Tribunal de 
Justiça. Esse deve ser o nosso 
papel e é o que defendemos.

E quais os compromis-
sos dessa atual gestão 
com seus associados?

Nossa missão é a de re-
presentar, com autonomia, 
os interesses dos servidores 
do Judiciário junto à admi-
nistração da Justiça estadual 
em Goiás. Buscamos assegu-
rar garantias, prerrogativas, 
direitos e condições de tra-
balho para o pleno exercício 
das atividades funcionais dos 
servidores. Temos, dentre as 
nossas muitas metas, lutar 
por melhor aparelhamento e 
distribuição de força de traba-
lho no 1º grau de jurisdição, 
que é a porta de entrada do 
Judiciário. E também garan-
tir isonomia no tratamento 
de demandas de servidores 
e de magistrados no âmbito 
do Tribunal de Justiça, dentre 
tantas outras.

ROSÂNGELA RAMOS DE 
ALENCAR tem 58 anos. É 
auxiliar Judiciário aposentada 
do TJGO e presidente do 

SINDJUSTIÇA. 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.

PERFIL

Luciana Lombardi



Assessoria de Imprensa

Produção de conteúdo

Revistas e informativos

Mídias sociais

Plataformas digitais

Cobertura de eventos

Edifício Nasa Business 

sala B164, Av. 136, 761 

Setor Sul, Goiânia-GO

(62) 3996-5544

amplicomunicacao.com.br

Atravessamos um período único da nossa história. 

Valores são questionados e revistos, inclusive em alguns 

segmentos da própria justiça. 

Por isso, comunicar, de forma clara e concisa, é mais 

do que importante, é necessário.

Justiça.
Isso não é
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Madrugada do dia 10 de 
agosto de 2016. Dois homens 
invadem o fórum de Goiatu-
ba, no interior goiano, rendem 
o segurança e ateiam fogo em 
80% do edifício. A sensação 
de insegurança, que já era um 
problema enfrentado pelos 
servidores daquela comarca, 
cresce ainda mais, somada aos 
problemas que, a partir dali se-
riam corriqueiros: a falta extre-
ma de estrutura e a defasagem 
no número de servidores. 

Murilo Silveira Pimentel, 
escrivão Judiciário e delega-
do sindical naquela comarca, 
conta que, após o ocorrido, os 
servidores foram realocados 
para salas instaladas numa 
faculdade da cidade. Salas de 
aula pequenas, sem estruturas, 
passaram a abrigar serventias 
variadas. “Você imagina só, a 
parte de Secretaria do Fórum, 
protocolo, contadoria… tudo 
funciona dentro de uma sala 
de pouco mais de 8 metros 
quadrados”, relata. Um ver-
dadeiro labirinto se formou 
dentro do ambiente de traba-
lho, com caixas de materiais 
espalhadas pelo chão e mesas 
grudadas umas nas outras.

As condições de trabalho 
atuais são insalubres, e se agra-
vam com algo que há muito 
tempo o SINDJUSTIÇA reitera, 
na luta por resguardar a inte-
gridade física de servidores do 
Judiciário: a falta de segurança. 
“A faculdade não cedeu ne-
nhum guarda para vigilância e 
o profissional que fazia a nossa 
segurança antes do incêndio, 
ficou no prédio do Fórum para 
cuidar do pouco que sobrou de 
lá”, conta o servidor. 

Murilo confessa se sentir 
extremamente inseguro du-
rante o expediente de traba-
lho, ainda mais quando lem-
bra-se que o local já foi alvo 
de criminosos. E, assim, o 
medo se faz presente no dia a 
dia destes trabalhadores. 

O número de servidores, 
que sempre foi um problema, 
agora está ainda pior. O dele-
gado sindical conta que, atual-
mente, a comarca se encontra 
com um déficit de seis servido-
res, causando a sobrecarga da-
queles que estão trabalhando.  

Estima-se, segundo o 
IBGE, que Cidade Ocidental 
tenha cerca de 65.520 habi-
tantes, que vivem a uma dis-
tância de 48 km de Brasília e 
192 km de Goiânia. Para Car-
los Henrique Albuquerque e 
Melo, a comarca da cidade, 
além de ser atingida por pro-
blemas comuns a outras uni-
dades estaduais, como a falta 
de valorização remuneratória 
de servidores, as comarcas lo-
calizadas na divisa de Goiás e 
Distrito Federal têm seus obs-
táculos agravados por pontos 
específicos que dificultam a 

vida dos servidores. 
O servidor cita como 

exemplo o elevado custo de 
vida na cidade. “Vale lembrar 
que nossos rendimentos, em 
comparação com outros tri-
bunais do mesmo porte no 
país, está bastante defasado, 
mesmo que tenhamos sido 
reconhecidos pelo Conselho 
Nacional de Justiça como um 
dos Tribunais mais eficientes 
do Brasil”, diz, referindo-se 
ao último relatório do CNJ. 

Carlos Henrique confessa 
que se sente, muitas vezes, 
desmotivado e cita, ainda, o 

alto índice de criminalidade 
na pequena cidade do Leste 
goiano, região considera-
da uma das mais violentas 
do país. Segundo o servi-
dor, nem Goiás e nem o DF 
priorizam ações na região. O 
resultado é o medo da popu-
lação, que fica refém da ação 
do crime organizado.

A falta de segurança atin-
ge também a unidade judi-
ciária de Cidade Ocidental. 
“Eu não me sinto seguro 
dentro do meu local de tra-
balho”, afirma. Carlos conta 
que, apenas este ano, o pré-

dio do Fórum foi assaltado 
três vezes, e em uma delas, os 
seguranças foram rendidos, 
o cofre arrombado e armas 
foram levadas. No ano pas-
sado, a ousadia dos bandidos 
foi além e os trabalhadores 
foram vítimas de uma ame-
aça de bomba. 

Para o servidor, o seu 
trabalho e de seus colegas é 
dificultado em todos os sen-
tidos. Ele conta que a falta 
de estrutura também é um 
obstáculo. “Tudo aqui é mui-
to difícil, leva muito tempo 
para ser resolvido”, acentua.

Situação agravada no Entorno do DF

Falta de segurança ronda 
comarcas do Estado

DESAFIOS DO INTERIOR

SERVIDORES RELATAM AINDA PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL E 
ATIVIDADES DE RISCO DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Mas não é só Goiatuba 
que enfrenta dificuldades. No 
entorno do Distrito Federal, 
os servidores de Cidade Oci-
dental sabem bem o que é 
se desdobrar para arcar com 
uma quantidade de trabalho 
desproporcional ao número 
de servidores. Carlos Henri-

que Oliveira Albuquerque e 
Melo, escrevente judiciário 
da comarca, diz que, para ele, 
esse é o grande problema de 
todo o interior goiano. “Eu 
acredito que nenhum fórum 
do interior tem o número de 
servidores suficiente”, conta. 

Carlos Henrique conta 

que o déficit de pessoal atra-
sa todo o trabalho, e ainda 
sobrecarrega os servidores em 
atividade. “Ano passado, uma 
servidora que atuava como 
contadora se aposentou. Uma 
outra servidora, que não tem 
a mesma habilidade técnica, 
foi designada para assumir 

as atividades. Ela precisou se 
virar para desenvolver o tra-
balho, sendo desviada de sua 
função, sem receber nenhu-
ma gratificação”, relatou. Para 
ele, a convocação de concur-
sados aprovados precisa ocor-
rer de forma mais ágil que nos 
últimos anos.

Processos inteiramente queimados no fórum de Goiatuba, alvo de incêndio criminoso em 2016
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Combate ao assédio 
moral é prioridade

Como se não bastassem 
todas as dificuldades enfren-
tadas nas comarcas do inte-
rior goiano, em Porangatu, 
os servidores ainda precisam 
lidar com a prática de assédio 
moral no trabalho. 

A escrevente judiciária lo-
tada na escrivania da 2ª Vara 
Cível e Fazendas Públicas da 
cidade, Andréa Pereira Martins 
Fonseca Ramos, conta que um 
clima hostil é criado por fun-
cionários que desempenham 
funções em comissão perante 
servidores efetivos. “Alguns 
dão ordens, falam de maneira 
grosseira. Sem contar que eles 
criam uma divisão, separan-
do efetivos e comissionados.” 
O assédio se estende também 
no processo de avaliação de 

DESAFIOS DO INTERIOR

SINDJUSTIÇA 
FAZ CAMPANHA DE 
ESCLARECIMENTO 
SOBRE A PRÁTICA 
PARA SERVIDORES 

E SOCIEDADE 

As reclamações de Itum-
biara, no Sul do estado, e Ipo-
rá, no Oeste goiano, coinci-
dem. Na primeira, a Analista 
Judiciário Débora Gonçalves 
do Nascimento e Silva, espe-
cializada em Psicologia, con-
ta sobre o drama vivenciado 
por ela e seus colegas durante 
a execução de seus ofícios. 
Precariedade dos fóruns do 
interior não é o seu maior 
problema. “Nosso trabalho 
nos impõe muitas viagens, e 
normalmente as estradas são 
muito precárias. Já chegamos 
próximo de sofrer acidentes 
graves muitas vezes”, relata. 

Débora explica que em 
suas funções está incluso vi-
sitas domiciliares, em que o 
contato com a família é dire-
to e desprotegido, já que não 
há o acompanhamento de al-
gum profissional para garan-
tir a segurança dos servidores. 
“Recebemos direto a notícia 
de colegas que já apanharam 
durante essas visitas, outros 
que foram ameaçados com 
faca, alguns foram assaltados 
na estrada”, conta. 

Milene Figueredo Pereira, 
de Iporá, é especializada em 
Pedagogia e enfrenta os mes-
mos problemas da colega de 
Itumbiara. A pedagoga conta 
que sua área de atuação abran-
ge outras dez regiões, que são 
São Luís de Montes Belos, Pa-
rauna, Israelândia, Ivolândia, 
Montes Claros, Caiapônia, 
Aragarças, Fazenda Nova, Pira-
nhas e Aurilândia.

Seu trabalho, assim como 
o de Débora, consiste, além da 
realização de cursos e oficinas 
para pais separados, pessoas 
interessadas em adoção e fa-
mílias acolhedoras, na execu-
ção de perícia em processos da 
Infância e Juventude, da Famí-
lia, Criminais e de Fazendas 
Públicas. “A perícia é formada 
por várias etapas. Já fomos em 
assentamentos que ficam a 
quilometros e quilometros de 
distância”, explica. 

A presidente do SINDJUS-
TÇA Rosângela Alencar, des-
taca que o sindicato provoca 
o TJGO no sentido de garantir 
melhores condições nas co-
marcas do Estado. Foi assim 
com Goiatuba, por exemplo. 
“O sindicato rotineiramente 
notifica o TJGO de situações 
que necessitam de intervenção 
da administração do órgão.”

Em junho deste ano, a 
diretoria do SINDJUSTIÇA 
foi instada a estar em Pira-
canjuba para prestar apoio 
a seus filiados diante da 
informação de que os ser-
vidores daquela comarca 
vinham sofrendo com a 
prática de assédio moral 
naquela unidade judiciá-
ria. Verificada a situação, 
servidores e sindicato pro-
tocolizaram junto ao Tri-
bunal de Justiça de Goiás 
representação contra auto-

ridade judicial local.
Entretanto, mesmo 

após a abertura do procedi-
mento para apurar o caso, 
o clima hostil permaneceu 
inalterado na comarca, se-
gundo apurou o sindicato. 
Lá, a entidade levantou 
práticas contra servidores 
como constrangimento, 
ameaças, perseguições, uso 
de sarcasmo no trato com 
os trabalhadores, de forma 
permanente.

“Nós, do SINDJUSTI-

ÇA, não vamos tolerar ver 
nossos servidores sendo 
vítimas de situações que 
geram impacto negativo e 
atentam inclusive contra 
sua saúde e produtivida-
de no trabalho. Estamos 
acompanhando de perto 
essa e outras denúncias de 
assédio moral em unidades 
do Judiciário e cobrando 
providências por parte da 
administração do TJ”, afir-
ma Rosângela Alencar, pre-
sidente do SINDJUSTIÇA.

Atividades 
de risco 

fazem parte 
do dia a dia

SINDJUSTIÇA apura prática 
de assédio em Piracanjuba

progressão da carreira, em que 
muitos trabalhadores ficam 
anos sem a análise.

Há anos o SINDJUSTIÇA 
tem atuado intensamente 
junto ao TJGO  para que me-
didas cabíveis sejam tomadas 
a fim de dissipar por comple-

to ambientes hostis ao qual 
alguns servidores têm sido 
expostos. 

Em julho deste ano, o sin-
dicato lançou uma campa-
nha  contra o assédio moral, 
com o intuito de orientar os 
servidores que são vítimas ou 

testemunhas deste tipo de 
crime sobre como denunciar. 
Para isso, o sindicato orien-
ta que sejam anotadas, com 
detalhes, possíveis situações 
constrangedoras vivencia-
das, para posterior tomada de 
providências. 

Card de campanha realizada pelo SINDJUSTIÇA nas redes sociais para alertar trabalhadores e sociedade sobre o tema
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Servidores são peças-chave 
em conquistas da categoria

NOSSOS GUERREIROS

SINDJUSTIÇA DESTACA ATUAÇÃO DE ALGUMAS DAS LIDERANÇAS ENTRE OS 
TRABALHADORES DA JUSTIÇA GOIANA QUE TÊM FEITO A DIFERENÇA JUNTO À CLASSE

A luta sindical tem um pro-
pósito transformador de buscar 
sempre melhores condições de 
vida para uma classe específi-
ca. Ao almejar a Justiça social, 
um caminho árduo é trilhado 
pela entidade que defende os 
interesses de seus filiados. Mas 
é preciso, diariamente, reunir 
forças com aliados dispostos a 
fazer as mesmas apostas, abdi-
car o “eu” pelo coletivo. 

Há pouco mais de 150 
quilômetros de Goiânia, em 
Paraúna, Karla Heloísa Ta-
vares Siqueira desempenha, 
com maestria, sua função de 
delegada sindical. A personifi-
cação do sindicato na comar-
ca da cidade, a escrivã atuou 
como protagonista na con-
quista pela data-base de 2017 
ao interceder reunião com o 
deputado Lissauer Vieira, que 
fez relatório favorável ao pedi-
do do sindicato. “A minha in-
cansável busca por esse pleito 
foi movido pela necessidade 
de todos os meus colegas.”

Karla explica que o seu in-
teresse pelas causas sindicais 
são fruto dos seus anseios. Sua 
disposição em lutar por con-
dições de trabalho melhores a 
levaram trilhar o caminho da 
representatividade. “O sindi-
cato é de extrema importância.  
Sem ele, não conseguiríamos 
lutar pela nossa valorização”, 
afirma ela, que é pós-graduada 
em Direito Penal. 

“O SINDJUSTIÇA é feito 
do seu corpo de filiados. São 

Em Goianira, Henrique 
Marinho Amorim é um dos 
guerreiros que lutam pela 
garantia dos direitos dos 
servidores da Justiça goiana. 
Concursado há seis anos, ele 
divide seu tempo entre seu 
ofício como escrevente judi-
ciário e suas responsabilida-
des com as causas sindicais. 
“Sempre que há convocação 
para reuniões, havendo dis-
ponibilidade, eu compareço 
para me inteirar com os plei-
tos e problemas que atingem 
nossa categoria”, contou. 

O trabalhador, que ga-
rante prezar pela boa in-
formação, preocupa-se em 
manter seus colegas inteira-
dos das ações do sindicato.  
Além de incentivar seus ami-
gos a também se envolver 
nas causas sindicais, ao lado 

da diretoria do SINDJUSTI-
ÇA, Henrique empenha-se 
na busca por convênios que 
possam oferecer melhores 
condições para os filiados.

Para Henrique, valori-
zação é a palavra chave. 
“Eu passei a me interessar e 

acompanhar mais as ações 
do sindicato quando o de-
sejo de ver os servidores do 
Judiciário sendo devida-
mente valorizados come-
çou a aflorar.” Formado em 
Direito, Henrique defende 
a importância do SIND-
JUSTIÇA, que atua para 
exigir o cumprimento dos 
direitos dos trabalhadores  
do TJGO. 

Uma das conquistas que 
encheu Henrique de orgu-
lho foi a luta pela isonomia 
vencimental entre as co-
marcas, implementada em 
2012, com a publicação do 
atual Plano de Cargos e Sa-
lários. Mas ele ainda espera 
por melhorias. “Comparado 
a outros Tribunais de Justiça, 
a carreira no TJGO ainda é 
muito desvalorizada.” 

Pela valorização dos servidores
os servidores que nos dão for-
ça para continuar a árdua, mas 
gratificante luta pela defesa dos 
dos servidores do Judiciário”, 
afirma a presidente Rosângela 
Alencar. “Não raro, servidores 
deixam suas longínquas co-
marcas, tantas vezes, para se 
juntar à nossa diretoria na luta 
por nossos direitos”, completa.

“TENHO O 
DESEJO DE VER 
OS SERVIDORES 
DO JUDICIÁRIO 
DEVIDAMENTE 
VALORIZADOS. 
ESSA É MINHA 

BUSCA.”

Henrique Marinho 

Amorim, de Goianira

Karla Heloísa Tavares Siqueira, servidora de Paraúna
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Braço forte também 
em Caldas Novas

NOSSOS GUERREIROS

DELEGADO SINDICAL APOIA INICIATIVAS QUE VISAM A APROXIMAÇÃO DOS 
DIRIGENTES DO SINDICATO COM A CLASSE DE SERVIDORES DA COMARCA

A opinião expressada pelo 
servidor de Goianira não se res-
tringe a ele. Em Caldas Novas, 
o escrevente Judiciário Marcus 
Vinicius de Sousa Silva também 
espera que as conquistas sejam 
elevadas a um novo patamar.

Marcus relembra que o Re-
latório Justiça em Números de 
2016 (ano-base 2015) elabora-
do pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) elencou os servi-
dores do TJGO como um dos 
Tribunais mais produtivos do 
Brasil. “Estamos à frente dos 
outros estados em produção, 
mas ainda somos muito pouco 
reconhecidos do ponto de vista 
de remuneração”, menciona.

Delegado Sindical em Cal-
das Novas, o servidor afirma 

entender que sua função é ser 
os olhos, a voz e os ouvidos do 
SINDJUSTIÇA na comarca. “Eu 
procuro fazer essa intermedia-

ção, manter a comunicação efi-
caz e aproximar os filiados da 
diretoria.” Concursado há seis 
anos, Marcus conta que sempre 
teve apreço pela representativi-
dade e pela luta de classe. Co-
meçou a se comprometer com 
as causas do sindicato quando, 
ainda no início de sua carreira, 
frequentava reuniões e assem-
bleias. Tomado pelo desejo de 
buscar melhores condições de 
vida e trabalho, decidiu se en-
volver no movimento classis-
ta para poder contribuir ainda 
mais com a luta. 

Casado com a também ser-
vidora da Justiça goiana Sil-
vana da Costa Sampaio, hoje, 
com 33 anos, Marcus é pai do 
Pedro Vinícius, de 7 anos, e da 

Ana Cecília, de 1 ano, e acredi-
ta que o poder Judiciário bra-
sileiro tem um papel funda-
mental na construção de uma 
sociedade mais justa. Desta 
crença, surgiu o seu interesse 
pelo concurso do Tribunal de 
Justiça de Goiás. Formado em 
Direito e pós-graduado em Di-
reito Administrativo, ele quis 
contribuir para o desenvolvi-
mento de uma Justiça mais 
digna, célebre e humana.

Na busca pelo bem-estar 
coletivo, Marcus foi peça cha-
ve na conquista de um grande 
convênio a nível estadual para 
o SINDJUSTIÇA. O Delegado 
Sindical firmou parceria com o 
Grupo Lagoa, que passou a ofe-
recer uma opção de lazer para 

os filiados do sindicato, com 
descontos especiais em hospe-
dagem e preços diferenciados 
para aquisição de títulos. “É im-
portante que pensemos sempre 
no bem-estar geral, e o lazer é 
importantíssimo para o servi-
dor manter-se bem”, comenta.

Para o servidor de Caldas 
Novas, o caminho em busca 
dos pleitos da categoria não 
tem sido fácil, mas é gratifi-
cante. “Sem o SINDJUSTIÇA 
seria impossível cada servidor 
ir em busca do seu interesse 
sozinho”, expõe. Para ele, os 
próximos passos são claros. 
Sempre em busca dos direitos, 
novas conquistas, mais união 
e mais Justiça, lutando pelo 
interesse coletivo.

Marcus Vinicius de 
Sousa Silva
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EXPERIÊNCIA, CONFIDENCIALIDADE, 
PROTEÇÃO E AGILIDADE EM SERVIÇOS 
CONTÁBEIS.

OFF

Uma boa parceria 
é aquela que te traz 

soluções em um click.

AGORA, FILIADOS AO SINDJUSTIÇA CONTAM COM DESCONTOS ESPECIAIS,

MAIS INFORMAÇÕES

(62) 3945-6199
(62) 3954-6188

EM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

25% A 30%

PROCESSOS DE CONSTITUIÇÕES, 
BAIXAS E ALTERAÇÕES DE EMPRESAS

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA SIMPLIFICADA

FOLHA DE PAGAMENTO DE 
EMPREGADO DOMÉSTICO DE 
ASSOCIADOASSOCIADOS, DEPENDENTES
E COLABORADORES

CLICKCONTABILIDADE.COM.BR
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Força de 
trabalho por 
um país de 

Justiça

RAIO X DO JUDICIÁRIO

POR VÁRIOS ANOS CONSECUTIVOS, 
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

DE GOIÁS FIGURAM ENTRE OS 
MAIS PRODUTIVOS DO BRASIL

Em segundo lugar no 
ranking dos mais produtivos 
do país, os servidores do Tribu-
nal de Justiça de Goiás fazem 
parte de uma força de traba-
lho que, em todo o território 
nacional, é formada por 442 
mil pessoas, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) relativos a 2016.  No ano 
passado, foram contabilizados 
102 milhões de processos em 
tramitação em todo o país. 

Há no país noventa tribu-
nais e 16.053 unidades judici-
árias de primeiro grau. Quase a 
metade dos 5.570 municípios 
brasileiros, 2.740 (49,2%) mu-
nicípios são sedes de comarcas 
da Justiça Estadual. As 16.053 
unidades judiciárias dividem-
-se em: 10.433 varas e juizados 
especiais estaduais, 3.040 zo-
nas eleitorais, 1.572 varas do 
trabalho e 976 varas e juizados 
especiais federais.

Os números, vultosos, não 
deixam dúvida sobre a confia-
bilidade da população diante 
dessa instituição e de sua im-
portância no desenvolvimento 
do conceito de uma nação regi-
da pelas leis e democracia. Para 

Servidores em atendimento no interior do Estado: dedicação e eficiência

que isso aconteça da melhor 
forma possível, profissionais 
em suas mais variadas funções 
atuam em todas as localidades 
de um país de dimensões con-
tinentais, imbuídos da missão 
e do dever de garantir o cum-
primento da  lei para todos e 
de forma igualitária. 

Como opera essa máqui-
na gigantesca? A serviço de 
uma população cuja deman-
da cresce a cada ano em todo 

o território nacional, o siste-
ma judiciário de Goiás conta 
mais de 10,4 mil servidores e 
auxiliares. Entre os servidores 
(efetivos, requisitados e co-
missionados), 82% dedicam-
-se à primeira instância, porta 
de entrada do Judiciário.

“Somos peças fundamen-
tais nesta engrenagem cha-
mada Justiça Estadual. Os 
servidores do TJ de Goiás tem 
comprovado, ano após ano, 

a excelência do serviço pres-
tado à sociedade. Por isso te-
mos lutado, incansavelmente, 
para que esses mesmos traba-
lhadores sejam reconhecidos 
por meio de melhorias ven-
cimentais e melhores condi-
ções de trabalho”, destaca a 
presidente do SINDJUSTIÇA, 
Rosângela Alencar.

Nas avaliações de produ-
tividade feitas pelo Conselho 
Nacional de Justiça, os servi-

GOIÁS

PESSOAL
Servidores e auxiliares: 10.412
Primeiro grau: 82,3%
Segundo grau: 17,7%

VOLUME DE PROCESSOS
Em tramitação: 2,2 milhões

PRODUTIVIDADE
Entre os tribunais de médio porte: 2º lugar
Entre todos os tribunais do país: 4º lugar

O PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL
102 milhões de processos em tramitação

Novos processos em 2016: 29,4 milhões
Processos baixados: 29,4 milhões
Força de Trabalho: 442,365 mil pessoas
l Servidores: 279, 013 mil
l Trabalhadores Auxiliares: 145, 321 mil
l Magistrados: 18,011 mil

ORÇAMENTO POR RAMO DA JUSTIÇA
Justiça Estadual: 56,7%
Justiça do Trabalho: 20,1%
Justiça Federal: 12,4%
Justiça Eleitoral: 6,2%
Tribunais Superiores: 4,5%
Justiça Militar Estadual: 0,2%

dores do judiciário de Goiás 
estão em segundo lugar em 
relação aos tribunais de mes-
mo porte no país. 

EFICIÊNCIA
No mesmo estudo, o Tri-

bunal de Justiça do Estado 
de Goiás ficou em primeiro 
lugar em relação ao segundo 
grau de jurisdição no quesi-
to produtividade e eficiência 
comparativa. Outro índice a 
comemorar é o de casos baixa-
dos por servidor: os servidores 
do TJGO ficaram em segundo 
lugar, com a média de 165 ca-
sos por servidor. No país em 
geral cresceu em 2% o índice 
de produtividade dos servido-
res do Poder Judiciário.

Os gastos do TJGO com 
cargos comissionados repre-
senta hoje 10,3% das despesas 
do órgão com pessoal. O ín-
dice coloca o Tribunal em sé-
timo colocado dentre os que 
mais gastam com essa catego-
ria de servidores.

No ano passado, no país,  
entraram 29,4 milhões de pro-
cessos na Justiça, crescimento 
de 2,7% em relação a 2015.

Os problemas de saúde são 
os grandes responsáveis pelo 
afastamento de servidores do 
Poder Judiciário. Segundo da-
dos do CNJ, num universo de 
cinco mil afastamentos ocor-
ridos em 2016, 4 mil foram re-
lacionados à saúde. Os dados 
são provenientes de um es-
tudo inédito promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
em tribunais de todo o país.

O estudo aponta que 

1.420 diferentes doenças ou 
condições clínicas distintas 
atingiram os servidores. Cerca 
de 11% foram de doenças do 
sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo, seguidas 
por doenças do aparelho res-
piratório, com 10,4%. Doen-
ças relacionadas a transtornos 
mentais e comportamentais 
respondem por 9,3% do to-
tal, seguidas por doenças in-
feccionais e parasitárias, com 

4,77%, e doenças do aparelho 
digestivo, com 4,45%.

O estudo do CNJ está sen-
do utilizado como parâmetro 
para a implantação de uma 
série de ações e políticas para 
a promoção da saúde física e 
mental de todos que traba-
lham no Poder Judiciário. 

Para Rosângela Alencar, 
presidente do SINDJUSTIÇA, 
este levantamento só reafirma 
a necessidade de luta dos ser-

vidores por direitos que, dire-
ta ou indiretamente, possam 
contribuir para a sua saúde 
e, consequentemente,  para a 
qualidade do serviço prestado 
à população. “Por isso, a (re)
formulação de medidas re-
lacionadas ao assunto para a 
promoção, a proteção e a re-
cuperação da saúde do traba-
lhador significam muito mais 
que o bem-estar individual da 
categoria”, destaca.

“O restabelecimento da 
saúde desses profissionais 
demanda ações encadeadas, 
atenção, compreensão e res-
peito por parte de todos os en-
volvidos no processo, sobretu-
do das instituições”, observa 
Rosângela Alencar, justifican-
do o empenho para diminuir 
o absenteísmo por motivo de 
saúde no judiciário. “Trata-se 
de um esforço conjunto em 
prol de toda a sociedade.”

Problemas de saúde são causa de afastamento

Wagner Soares
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-
Marcas 
são
como 
pessoas.
-

Cada marca tem uma essência 
única. Nosso trabalho é 
descobrir a verdade humana 
por trás de cada uma delas, 
unindo estratégia e design, 
razão e emoção.

SartreGumo
-
Human
oriented
brand
consultancy
-

Brasil
Av. Engº Eurico Viana 25
Ed. Concept Office
14º andar
Goiânia-GO 

(62) 3142 0429

Alemanha
Hohenzollernring 103
50672 Köln
Nordrhein-Westfalen

+49 1512 7788800

www.sartregumo.com /sartregumof

Somos uma consultoria independente de branding e design. 
Desenvolvemos projetos de marca para pequenas, médias e 
grandes empresas, oferecendo diagnóstico, estratégia e 
identidade de visual de marca.


