
#ajustiçanãopara

A JUSTIÇA 
NÃO PARA 

A experiência de magistrados e servidores 
do TJGO com o home office



#ajustiçanãopara

A JUSTIÇA 
NÃO PARA 

A experiência de magistrados e servidores 
do TJGO com o home office



A pandemia do coronavírus e o isolamento social recomendado como ação 

necessária para conter a propagação do vírus e o aumento de casos de Civid-19 

levou as autoridades a adotarem uma série de medidas que mudaram 

a forma de trabalho, o funcionamento de órgãos públicos e de empresas, enfim, 

uma transformação na vida de toda a sociedade. Em um dos decretos 

relacionados ao assunto expedido pelo presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Walter Carlos Lemes, foi instituído 

o teletrabalho como regime preferencial. E, em virtude da urgência da situação 

e primando pela proteção do seu público interno e externo, de um dia para o 

outro, magistrados e servidores deveriam desempenhar as funções de suas casas 

– o chamado home office. 

Apesar do isolamento social, a #ajustiçanãopara e a Presidência do TJGO 

tem divulgado, no portal, os números e análises da sua produtividade neste 

período de teletrabalho, tanto as informações da prestação jurisdicional, quanto 

da parte administrativa. Neste material, apresentaremos depoimentos de 

magistrados e servidores sobre como tem sido essa experiência. Confira!
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Eu não tenho tido nenhuma dificuldade, 

porque tenho acessado os processos 

eletrônicos, trouxe também os 

processos físicos para que não fique 

acumulado ou paralisado o serviço e 

trabalhado tranquilamente. Claro que é 

uma situação um pouco menos alegre 

e dinâmica do que quando estávamos 

no ambiente de trabalho. Ao longo 

desses 38 anos de magistratura, eu 

sempre trabalhei em casa, então não 

vejo novidade nisso.  Na nossa área 

temos muitos pedidos de habeas 

corpus, processos de réus presos, 

agravos em execução, tudo muito 

urgente que não pode ficar paralisado, 

porque a vida e a liberdade das pessoas 

estão em jogo. Então, o Judiciário 

continua produzindo, dando a sua 

resposta jurisdicional e correspondendo 

à expectativa da sociedade.”

DESEMBARGADOR 
ITANEY FRANCISCO CAMPOS
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Para mim o teletrabalho não é uma 

novidade. Já tinha permitido o home 

office para alguns  dos servidores 

lotados no meu gabinete. É enorme 

a independência que sentimos, sem 

contar que economizamos tempo. Eu 

e minha equipe estamos sempre em 

contato por meio de mensagens de 

WhatsApp e e-mail. Minha dica para 

que funcione bem é o estabelecimento 

de metas diárias e semanais – sem 

elas fica fácil se perder. Eu fiscalizo 

semanalmente todos aqueles que 

foram concluídos e os que estão sendo 

estudados. Posso afirmar que nossa 

produtividade está alcançando os 

resultados almejados.”

DESEMBARGADORA 
SANDRA REGINA TEODORO REIS
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É a minha primeira experiência com 

home office. A princípio, confesso 

que fiquei temerosa em ver a minha 

produtividade e a de toda a equipe 

diminuir. Além disso, gosto muito de 

seguir uma rotina e de manter contato 

direto com todos os colaboradores. 

Para minha surpresa, contudo, tanto 

o meu rendimento, como o dos 

assessores e servidores tem superado 

as expectativas. Com a comodidade de 

não perder tempo com deslocamento 

e com os preparativos que antecedem 

a ida ao trabalho, temos um período 

maior para nos dedicarmos aos 

processos. A comunicação com a 

equipe tem ocorrido por e-mail e 

aplicativos, mantendo assim a nossa 

organização. Penso que o Poder 

Judiciário extrairá lições valiosas 

desta experiência, modernizando e 

otimizando a prestação jurisdicional.” 

PATRÍCIA PASSOLI GHEDIN, 
JUÍZA DE DIREITO NA COMARCA 
DE BOM JESUS DE GOIÁS



#ajustiçanãopara

Seguimos trabalhando firmes 

para continuar atingindo as metas 

estabelecidas. Coloquei o computador 

em um cantinho isolado do resto da 

casa, sem televisão. Nesse canto, 

deixo tudo organizado como se fosse 

minha mesa do fórum. Eu deixo 

o computador sempre ligado, das 

8h às 18h. Por ser encarregado de 

escrivania, tenho que tirar dúvidas e 

resolver problemas com frequência. 

Criei um grupo de WhatsApp com 

os colaboradores da escrivania e 

outro com os assistentes do juiz para 

resolvermos as coisas por lá. Reparei 

que me concentro mais aqui e acabo 

produzindo mais. E, se até as 18 horas 

não bati a meta do dia, estendo o 

trabalho até a noite para compensar.”

RODRIGO BIANCHI, 
ENCARREGADO DE ESCRIVANIA DA 4ª 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E REGISTROS 
PÚBLICOS DA COMARCA DE GOIÂNIA
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A adaptação ao home office foi muito 

fácil e descomplicada, principalmente 

em virtude das facilidades geradas pelo 

processo digital. Além disso, a utilização 

de equipamentos de informática do 

próprio TJGO, o amplo auxílio pelos 

setores do Tribunal e a criação de canais 

de comunicação com advogados e 

servidores otimizaram a adaptação. 

Notei que o teletrabalho permite maior 

flexibilidade na organização dos horários 

e torna a execução das atividades 

mais agradável. Além disso, gera 

maior comodidade em razão de não 

despender tempo com deslocamento, 

tal como ocorre na comarca onde atuo, 

em que muitos servidores residem em 

outras cidades. Esses aspectos positivos 

vêm resultando em maior motivação 

e, consequentemente, rendimento 

superior ao verificado no dia a dia.”

PAULO ROBERTO PALUDO, 
JUIZ DE DIREITO NA COMARCA DE MAURILÂNDIA
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Esta é a minha primeira experiência 

em home office e, inicialmente, tive 

dificuldade de adaptação. O meu 

trabalho é atendimento ao público e, 

como gosto de estar em contato com 

pessoas, me senti um pouco isolada. 

Foi preciso autocontrole. Começava 

a trabalhar cedo e perdia a noção 

das horas, quando me dava conta 

era tarde da noite. Aí precisei adquirir 

disciplina. Gostaria de compartilhar 

dois detalhes importantes: o primeiro, 

trata-se de equipe. Quando a equipe 

é unida tudo se torna mais fácil. Com 

diálogo, estabelecemos metas e 

cada um está fazendo a sua parte. O 

segundo é o fato de ter podido trazer 

para casa o computador com duas 

telas que utilizávamos no trabalho.”

MÁRCIA OLIVEIRA GUIMARÃES, 
ASSISTENTE SOCIAL DO SETOR INTERDISCIPLINAR 
PENAL-SIP (VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS 
ALTERNATIVAS)
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Apesar de o regime de teletrabalho 

ser uma novidade para nós, juízes, 

acredito que a adaptação dos 

serviços a esse regime foi bastante 

tranquila, sem maiores adversidades. 

Na comarca em que atuo, os 

processos que permanecem físicos 

são digitalizados para que eu e meus 

assistentes possamos analisá-los de 

nossas próprias casas. Por meio de 

um grupo de WhatsApp mantenho 

contato com minha equipe, passando 

orientações e correções. Quanto 

aos atendimentos do gabinete, 

disponibilizei aos advogados o meu 

e-mail pessoal para que possam me 

encaminhar diretamente eventuais 

observações e as respondo no mesmo 

dia. Fora as audiências, que estão 

suspensas, todos os demais atos 

judiciais continuam sendo praticados 

normalmente, sem óbices.”

VITOR FRANÇA DIAS OLIVEIRA, 
JUIZ DE DIREITO NA COMARCA DE CACHOEIRA DOURADA
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O home office já era uma realidade no 

meu ambiente de trabalho, porém eu 

nunca tinha tido a oportunidade de ter 

essa experiência. Mesmo assim, eu já 

era um entusiasta desse modelo por 

perceber um bom desenvolvimento 

das atividades pela equipe que 

estava em home office. Para manter 

a qualidade do trabalho e para que 

eu tivesse uma boa organização da 

minha rotina, estabeleci horário de 

início e de término do trabalho e criei 

metas diárias mínimas para que eu 

não fosse surpreendido com uma 

baixa produtividade ao final do mês. 

Enfim, tenho autonomia para definir 

meu horário de trabalho, aumentei 

minha produtividade e ganhei tempo, 

pois não há o deslocamento diário 

para o fórum.”

IURI HÉLIO SILVA MARCIANO, 
ENCARREGADO DE ESCRIVANIA DA VARA DAS FAZENDAS 
PÚBLICAS E 2ª CÍVEL DA COMARCA DE INHUMAS
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Minha unidade judiciária é a 5ª 

Vara Criminal de Anápolis. Por 

serem processos físicos é um 

tanto mais difícil manter o ritmo 

do que nas varas que funcionam 

com o Processo Judicial Digital 

(PJD). Todavia com o implemento 

de ferramentas tecnológicas, de 

uma normatização específica 

para esse momento delicado e 

diretrizes para o home office, vamos 

conseguindo gerir nossas unidades 

mesmo remotamente, atendendo 

às demandas judiciais mais urgentes 

da sociedade. Futuramente com o 

implemento do Processo Judicial 

eletrônico (PJe) nas varas criminais 

e a realidade da videoconferência 

teremos um novo padrão de justiça 

criminal em Goiás.”

GUSTAVO BRAGA CARVALHO, 
JUIZ DE DIREITO NA COMARCA DE ANÁPOLIS
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Sempre fui a favor do home office. Se 

a pessoa tiver perfil e compromisso, 

pode render até mais que no local 

de trabalho, já que não perdemos 

tempo com o deslocamento. Aqui 

estamos cuidando bem da rotina, 

às 8h já estou trabalhando e minha 

filha fazendo as atividades da escola. 

Para me comunicar com os colegas 

de trabalho estou usando o spark, 

WhatsApp e fazemos reuniões pela 

plataforma zoom. Sinto falta da 

segunda tela do computador. E não 

posso deixar de ver o lado bom 

desse home office: a administração 

terá condições de mensurar a 

produtividade e tempo utilizado 

para cada fluxo de trabalho. Com 

isso, teremos condições de propor 

melhorias e ajustes.”

ANA FLÁVIA ANTUNES, 
ANALISTA JUDICIÁRIO, COORDENADORA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE DA DPE 
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O teletrabalho é uma ferramenta 

que possibilita um maior ganho de 

tempo e produtividade devido à 

ausência de deslocamento no trânsito 

e maior flexibilidade no horário de 

trabalho. Entendo que deve haver 

comprometimento e disciplina do 

servidor, bem como um bom local e 

material disponíveis. Traz, também, a 

oportunidade de estar mais presente 

na família. Resumindo, acho uma boa 

alternativa, principalmente em tempo 

de pandemia mundial.”

FERNANDO PAIVA, 
ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR 
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Organizei um espaço específico 

para o trabalho na sala, onde instalei 

meus equipamentos e fiz alguns 

investimentos: comprei um monitor 

maior, um roteador para casa toda 

e aumentei a velocidade da minha 

internet. Dá pra fazer reuniões online 

por videoconferência, conversar por 

facetime. Em casa, posso ter mais 

contato com meus filhos, meus três 

animais de estimação, está sendo 

algo novo pra mim e confesso que 

estou adorando. Para manter 

uma rotina, eu levanto cedo, arrumo 

minha casa e me arrumo para 

trabalhar. Estou trabalhando até mais 

e isso é algo que todos meus colegas 

também estão comentando.” 

FLÁVIA FERRO DA COSTA, 
DIRETORA DE SERVIÇO DA ESCOLA JUDICIAL
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