
SINPOL EM AÇÃO 

isando estreitar cada vez mais os 
laços com o Poder Legislativo 
Estadual, o SINPOL-GO tem se 

reunido com Deputados Estaduais. Nes-
sas oportunidade são debatidos  proje-
tos futuros de interesse da categoria 
(reestruturação, reconhecimento de 
nível superior, melhores condições de 
trabalho, etc), deixando claro que o 
diálogo franco e o respeito serão as 
peças-chave da atual diretoria. Esclare-
cemos que os Policiais Civis têm todo o 
interesse de contribuir para uma políti-
ca pública que garanta a efetiva segu-
rança para os cidadãos e para isso te-
mos diversas demandas a serem discu-
tidas com os poderes e contamos com a 
colaboração dos deputados. 
23/02/2015 - Presidente Assembleia 
Legislativa, Deputado Hélio de Sousa; 

Deputada Adriana Accorsi; 

03/03/2015-Deputados Gustavo Sebba, 
Carlos Antônio e Renato de Castro; 
04/03/2015 - José Vitti, Deputado Esta-
dual e Líder do Governo na Assembleia; 
09/03/2015 - Deputado Estadual Hen-
rique Arantes; 
19/03/2015 - Deputado Major Araújo e 
Deputado Lincon TJ. 
 

QUESTÕES NACIONAIS 
ALERTA Nº1 
 No dia 25/02/2015, o SINPOL-
GO participou de ato unificado em de-
fesa dos trabalhadores da área de segu-
rança pública no Brasil. O primeiro e-
vento cobrou dos parlamentares e do 
Governo Federal soluções para as mor-
tes de servidores da segurança pública. 
O objetivo é chamar a atenção para os 

números alarmantes de assassinatos 
contra policiais. A ação também serviu 
como homenagem aos colegas que 
pagaram com a vida para defender a 
sociedade e os cidadãos de bem de 
todo do Brasil. Um dos vários pleitos 
discutidos com o presidente da Câmara 
foi a majoração da pena de homicídio 
contra agentes da Segurança Pública. O 
SINPOL-GO se preocupa também com o 
acompanhamento das PECs: 
PEC 300 e 446 – que trata sobre o piso 
nacional; 
PEC 24 – Fundo Nacional de Segurança 
Pública; 
PLP 276/2014 - Responsabilidade Fiscal, 
retirando a área da segurança pública 
(PCs e PMs); 
PEC 51 – Reestruturação da Segurança 
Pública; 
PLP 554/2010 – Aposentadoria em ati-
vidades de risco. 
 

ALERTA Nº2 
 O SINPOL-GO esteve presente 
no ALERTA Nº 2, dia 18 de março, para 
cobrar do Executivo Federal medidas 
urgentes e eficazes para modernizar a 
segurança pública no Brasil, com a ado-
ção de um modelo de polícia voltado 
para a defesa do cidadão e da socieda-
de. Em Brasília, o ALERTA Nº 2 foi mar-
cado pela instalação da Comissão Geral 
de Segurança Pública.  

 
 

CONVÊNIOS 
 Com objetivo de promover a 
saúde e qualidade de vida aos filiados, o 
SINPOL-GO tem firmado parceria com 
varias empresas, para concessão de 
descontos de serviços e produtos. 
 Destacamos os convênios já 
efetivados com clubes e pousadas, cli-
nicas de estética e postura, consultórios 
odontológicos, cursinhos, faculdades, 
mecânica automotiva, berçário e far-
mácia, dentre outros. 
 Visando amparar os policiais 
civis e seus familiares, o SINPOL-GO 
também proporciona um seguro de 

vida, totalmente gratuito, aos seus 
filiados, com apólice inicial no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de 
falecimento de policiais que possam ser 
vítimas de fatalidades, não deixando, 
assim, seus parentes desamparados. 
 

ASSESSORIA JÚRIDICA DO SINPOL-
GO TEM MOSTRADO RESULTADO 

    O SINPOL-GO 
oferece de for-
ma gratuita total 
Assessoria Jurí-
dica para defesa 
dos policiais civis 
em questões 

provenientes do trabalho.  
          O escritório Bruno Pena & Advo-
gados Associados S/S, responsável pela 
assessoria jurídica do Sindicato da Polí-
cia Civil do Estado de Goiás (SINPOL-
GO), tem atuado ativamente na defesa 
dos interesses deste sindicato e de seus 
filiados. 
 A atuação se dá em diversas 
áreas, tanto na esfera administrativa, 
quanto judicial. Na esfera administrati-
va, a assessoria jurídica se dá na defesa 
dos filiados, garantindo a ampla defesa 
e o contraditório em Processos Admi-
nistrativos Disciplinares (PADs) perante 
tanto à Gerência de Correições da Cor-
regedoria da Polícia Civil, quanto na 
Superintendência da Corregedoria-
Geral de Segurança Pública do Estado 
De Goiás, bem como em procedimentos 
de exoneração de policiais em estágio 
probatório, e recursos ao Conselho 
Superior da Polícia Civil, acompanhando 
os filiados do sindicato em todas as 
fases do procedimento.  
 Na esfera judicial, o escritório 
busca proteger interesses dos filiados, 
através de impetrações de Mandados 
de Segurança para trancamento de PAD 
(Processo Administrativo Disciplinar), 
quando cabível; contra atos ilegais de 
transferência e remoção de servidor; e 
em casos de preterimento de promo-
ção; bem como defender interesses de 
filiados em ações que venham a surgir 
em decorrência da sua atuação profis-
sional, inclusive na área criminal, inclu-
indo habeas corpus quando necessário 
e ou cabível. 
 Na atuação judicial do Sindica-
to, o escritório busca proteger direitos 
que abrangem interesses de toda a 
categoria. Neste sentido, interpôs 
Mandado de Segurança contra a Porta-
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ria do Secretário de Segurança Pública 
que proibiu o uso de armas de fogo de 
propriedade/posse do Estado de Goiás, 
no interior de casas noturnas, de show 
e boates - ainda em tramitação. Inter-
pelou judicialmente jornalista que insi-
nuou o envolvimento de policiais com 
as mortes de mulheres em Goiânia, 
levando a uma retratação da mesma, 
zelando pela imagem da Polícia Civil.  

Bruno Pena atuou, ainda, na de-
fesa da categoria, já iniciada por outros 
colegas, na Ação Civil Pública ajuizada 
pelo Estado de Goiás em desfavor do 
Sindicato, em virtude do Movimento 
Grevista de 2013, que foi arquivada. 
Acompanhou a tramitação e o julga-
mento da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade n.º 201392965713, que decla-
rou inconstitucional o Decreto Estadual 
n.º 7.964, de 14/08/2013 (conhecido 
como decreto anti-greve), que estabe-
lecia “medidas administrativas a serem 
adotadas, no âmbito do Poder Executi-
vo, em razão de greves, paralisações ou 
operações de retardamento administra-
tivo, promovidas por servidores públi-
cos estaduais, na prestação de ativida-
des ou serviços públicos”, ainda em 
tramitação. 

Tem acompanhado o Mandado 
de Injunção n.º 201091147744 inter-
posto por outros colegas, visando a 
reposição salarial da categoria, e que se 
encontra sobrestado no STF (ARE 
711577). Acompanhou as negociações 
da devolução dos pontos cortados du-
rante a greve. E, por fim, mais recente-
mente, ingressou com Ação Civil Pública 
(ACP) para coibir a guarda, vigia, escolta 
e transporte de presos por policiais 
civis, combatendo este ilegal desvio de 
função. 

 

CONVÊNIO JURÍDICO 
 Além da atuação coberta pelo 
sindicato, o escritório tem atuado em 
convênio, em ações particulares dos 
filiados em condições privilegiadas. 
Além disso, o escritório tem ingressado 
com ações contra o Banco BMG S/A, 
Banco Cruzeiro do Sul S/A e Banco Bon-
sucesso S/A em virtude de cobranças 
ilegais e abusivas de saldo devedor de 
cartão de crédito, descontados em fo-
lha de pagamento, das quais tem obti-
do êxito na concessão de liminar para a 
suspensão das cobranças, buscando no 
mérito a restituição em dobro do que o 

filiado pagou em excesso, em virtude 
dos juros abusivos.  
 O escritório tem acompanhado 
a Ação Civil Pública que tramita em face 
do IPASGO, para que seja feita a habili-
tação aos autos dos filiados interessa-
dos em reaver em dobro o reajuste 
ilegal realizado no ano de 2011 para 
todos os filiados.  
 A atuação abrange, ainda, os 
casos de requerimento de conversão de 
licença prêmio em pecúnia e de reque-
rimento de abono de permanência para 
aqueles que adquiriram os requisitos 
para se aposentarem, mas continuam 
na ativa. 
 A pedido da Diretoria do Sindi-
cato há estudos jurídicos a respeito do 
plantão de sobreaviso; sobre horas 
extras não pagas; e do plano de carrei-
ra da categoria, inclusive dos “classes 
únicas”.  
 A Assessoria Jurídica do SIN-
POL-GO está atuando incansavelmente, 
para que o Policial Civil tenha segurança 
e respaldo jurídico, em sua atuação 
profissional e na sua militância política. 
  
MULTAS DE TRÂNSITO EM VIATURAS 

         O SIN-
POL-GO re-
quereu que 
seja adotado 
um procedi-
mento pa-
drão, válido 

para todos os condutores de viaturas 
policiais, que porventura sejam autua-
dos por eventual infração de trânsito. 
 Tal procedimento implica que a 
administração responda tais infrações 
administrativamente, após ouvir o con-
dutor responsável pela suposta infra-
ção, bem como, e depois em último 
caso, arque com o pagamento da mul-
ta, e não o servidor. 
 

SEDE PRÓPRIA 
 O SINPOL-GO, visando à con-
quista de sua sede própria, buscou uma 
área junto à prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. O lote já está em processo de 
doação, aguardando votação na Câma-
ra Municipal de Aparecida de Goiânia. 
O lote está situado próximo à nova 
Academia de Polícia. 
 

FINANCEIRO 
 Durante os sete primeiros me-
ses de gestão da nova diretoria (junho a 

dezembro de 2014), as finanças do sin-
dicato foram equilibradas, com redução 
de gastos em cerca de 40%, comparado 
com os cinco meses anteriores (janeiro 
a maio de 2014). 

Além da redução de despesas, a 
nova gestão alcançou um aumento 
médio, em relação ao mesmo período 
citado, de 20% nas receitas com mensa-
lidade sindical, provenientes de novas 
filiações.     
 

SINPOL LIVRE E TRANSPARENTE! 
 O SINPOL-GO tem por objetivo 
defender os interesses dos Policiais 
Civis do Estado de Goiás, sendo o único 
representante legal da categoria.  
 Participe, acompanhe nossas 
redes sociais, interaja. 
 Sindicato forte é feito com a 
sua participação.  
 

SINDICALIZE-SE! 
 

 
 

Telefone para contato direto com 
os diretores: 

 

Paulo Sérgio 
Presidente 

62 9678-1727 
 

Gildásio Rodrigues 
Vice Presidente 
62 9638-8925 

 

Antônio da Costa 
Diretor Jurídico 
62 9662-1143 

 

Henrique César 
Diretor Financeiro 

62 9989-0340 
 

Goiânia – 62 3088-0456 / 0457 
Valparaíso – 61 3629-0458 / 0892 

contatosinpolgo@gmail.com 
sinpol.go@gmail.com 
www.sinpolgo.org.br 
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