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O modelo de trabalho digital e a necessidade de meios de 
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1. Nós, trabalhadores do judiciário, estamos vivenciando uma fase de 

reestruturação produtiva, onde o novo paradigma de trabalho está se dando no meio 
digital, e não mais através de processos físicos. A mudança na forma e na rotina de 
trabalho é brusca. Antes caracterizado por lidarmos com o caderno do processo, papel, 
assinaturas de despacho, cargas de processo, organização física nos locais de trabalho, 
problemática de espaço etc, agora o trabalho está cada vez mais ocorrendo somente 
perante uma tela de computador, e toda a dinâmica do processo através do mundo digital, 
até chegar o dia em que não haverá mais qualquer trabalho em meio físico. 

2. A discussão que a presente tese busca fazer não diz respeito aos prós e contras 
que a digitalização vai trazer para a produtividade, para o trabalho em si, para a 
ergonomia do trabalhador, ou mesmo para o meio ambiente, mas sim para os aspectos 
político e social da vida do trabalhador. Entendemos que o processo digital pode possuir 
suas faces positivas quanto à otimização da produção, quanto ao fato de os trabalhadores 
não terem mais que lidar com o pó do papel e com o peso dos processos, por exemplo, e 
principalmente quanto à questão ambiental, por não se usar mais infinitos papéis para a 
existência dos processos. Por outro lado, a digitalização traz suas problemáticas, não 
poucas, e dentre ela vimos aqui nos ater a dois aspectos: as dificuldades de organização 
do trabalhador do judiciário enquanto classe e a questão da saúde mental do trabalhador 
enquanto ser social. E como não nos cabe mais problematizar a existência do processo 
eletrônico, pensamos ser necessário o sindicato fazer propostas às administrações para 
amenizar ou inibir tais "danos coletivos" da digitalização, bem como o próprio sindicato 
servir de polo sociabilizador para fazer com que os trabalhadores se encontrem e 
socializem das mais diversas formas, desde atividades lúdicas e de lazer, até as mais 
necessárias discussões políticas. 

3. A realização do trabalho digital atualmente ocorre em dois planos: no local de 
trabalho, como nas secretarias das varas digitais ou híbridas (secretarias "físicas" que 
estão se transformando em digital), ou através do teletrabalho. A diferença básica entre os 
dois é simples: no primeiro ainda há necessidade do trabalhador se deslocar para o 
trabalho, enquanto no segundo todo o trabalho é realizado na residência do trabalhador. 

4. Com relação ao local de trabalho ainda físico para o qual o trabalhador se 
dirige diariamente, a exemplo das varas digitais da Justiça do Trabalho, houve grande 
mudança de como a dinâmica do trabalho ocorria fisicamente e como está cada vez mais 
ocorrendo hoje.  

5. Antes, nos locais com trabalho físico, havia mais necessidades de 
movimentação, tanto dentro do local, quanto para fora, e, consequentemente, havia mais 



contato pessoal entre os trabalhadores, que se encontravam em diversas ocasiões, como 
para entregar e receber ofícios, levar ou buscar determinado processo, colher assinaturas, 
buscar notificações, ou mesmo saíam mais da sua baia, nem que fosse para buscar o papel 
impresso na impressora. Além disso, necessariamente as pessoas saíam, se 
movimentavam e se encontravam no horário do almoço, ou mesmo nas copas coletivas, 
como ocorre no Fórum Ruy Barbosa (onde cada copa comporta três varas) realidade esta 
não existente em outros fóruns. 

6. Hoje, nas varas totalmente digitais, a realidade é outra. Não há quase 
necessidade do trabalhador sequer levantar da sua cadeira para realizar o seu trabalho. 
Não existem mais impressões para se buscar na impressora, exceção aos documentos que 
vão ser enviados via correio. Não há mais serviços ou processos para serem entregues ou 
recebidos pessoalmente, pois tudo é enviado via sistema. Quase não há mais atendimento 
ao público, pois tudo se resolve pela internet. E com relação aos locais que possuem copa 
própria, como ocorre na maioria das varas digitais, caso o trabalhador traga sua refeição 
de casa, a realizará praticamente no seu local de trabalho. Nesses casos, não haverá 
necessidade de saída do local de trabalho por praticamente o dia todo, apenas para ir 
embora. O trabalhador não encontrará nenhum colega para além daqueles que trabalham 
em seu local, além da diminuição de movimentos físicos. Imaginemos nós os problemas 
ergonômicos que daí irão se originar! Mas como já dito, não é esse o foco da presente, 
mas sim a organização coletiva do trabalhador e a sua saúde mental, enquanto ser social. 

7. Com relação à organização do trabalhador, enquanto classe laboral, como as 
pessoas se conhecerão no dia a dia se sequer se encontram? Sabe-se que é fundamental 
para a luta dos trabalhadores se conhecerem, confiarem uns nos outros, saberem dos 
problemas de outros locais, organizarem entre si assembleias, encontros, dentre outras 
relações. Com a nova realidade digital, fica cada vez mais difícil esse contato presencial, 
que é primordial para a construção de pautas e colheita de demandas, além da construção 
de qualquer luta. Sabemos que tais diálogos podem ocorrer pela internet, através de 
conversas em fóruns, ou pelos grupos de facebook, ou pelo whattsapp, o que deve ser 
concretizado. Mas é isso que realmente desejamos? Conhecer e ter contato com os nossos 
colegas de trabalho apenas através do mundo digital? Como vamos nos organizar se não 
sabemos sequer quem trabalha na secretaria ao lado? 

8. Quanto a saúde mental, por mais que alguns de nós possam se dizer tímidos 
ou mesmo antissociais, faz parte da nossa “natureza” a sociabilização com o próximo, e 
nos faz bem o bom conviver. Conhecer colegas do trabalho, fazer amizades, escutar o 
outro, olhar nos olhos, nem que seja para brincar sobre o futebol ou sobre o que saiu no 
jornal, ou apenas para um passageiro cumprimento, é saudável. Não é de hoje que 
colegas que trabalham em locais totalmente digitais dizem que é um ambiente propício 
para a loucura, isso sem falar dos movimentos repetitivos (problemas ergonômicos), ou 
mesmo quando o sistema “resolve” não funcionar (produzindo uma sensação de não 
produtividade para o trabalhador, o que é muito desgastante). 

9. E tudo isso somente falando dos locais de trabalho onde se opera o trabalho 
digital. Imaginemos nós como tais questões se agravam com o teletrabalho! Além do 
trabalhador estar vulnerável a todos os males do trabalho repetitivo e passar a custear 
toda a estrutura para viabilizar um trabalho "saudável" (duas telas de computador, a 
energia elétrica utilizada, a organização do local que se tornará seu local de trabalho em 
sua residência, apoio para as mãos, cadeira confortável propícia para se trabalhar etc), ele 



passa a não encontrar mais colegas no seu cotidiano. Sua vida social do trabalho 
simplesmente some, deixa de existir, trazendo as mesmas implicações, de forma até mais 
acentuada, que o trabalho em varas digitais. E mesmo que na opinião de alguns 
trabalhadores o teletrabalho possa parecer mais benéfico por outros motivos (como 
economia do tempo gasto com transporte até o trabalho ou porque não está mais limitado 
a uma jornada fechada de trabalho - o que pode ser uma armadilha - ou por questões 
pessoais, dentre outros) o prejuízo permanece. 

10. No que diz respeito à organização política da categoria, pelo fato de sequer 
possuir um local de trabalho onde encontrará outros colegas, o trabalhador não se 
identifica com nenhum local de trabalho, nenhum grupo, nenhum prédio ou fórum. A sua 
vara é um computador, é de lá que vem o serviço, é lá que seus colegas estão laborando, 
sendo que pessoalmente já não os encontra a tempos. Se há alguma mobilização, esses 
trabalhadores sequer ficam sabendo, a não ser que acompanhem pelo site do sindicato. 
Acabam ficando por fora dos acontecimentos coletivos da categoria nos locais de 
trabalho. E caso haja necessidade emergencial de se organizar, se encontrar, fazer 
reuniões, a dificuldade será bem maior com boa parte dos trabalhadores em teletrabalho. 

11. Com relação a saúde mental, queremos pontuar sobre o cotidiano do 
trabalhador. Sua residência, que antes era ambiente apenas familiar, ou mesmo utilizado 
para estudos, passa a se confundir com o ambiente laboral. O trabalho estará no quarto ao 
lado, basta levantar da cama e ligar o computador, que o trabalho já estará ocorrendo. E 
caso o trabalhador não tenha forte disciplina e o local físico apropriado para o trabalho 
em sua residência (como um escritório), facilmente poderá confundir os raciocínios entre 
cuidar da casa, dos filhos, estudar e dar conta do trabalho, por exemplo. E tudo isso sem 
contar que, como não tem limite de jornada do trabalho, ou pelo simples fato de não 
trabalhar fisicamente ao lado de seu superior, não há qualquer garantia que trabalhe 
menos de 8 horas. Por óbvio que o teletrabalho pode trazer suas vantagens individuais, 
mas refletindo sobre a vida social do trabalhador, ou como dito acima acerca da 
coletividade, em muito pode nos ser danoso o teletrabalho, talvez de forma irreversível 
com o passar dos tempos. 

12. Por todas essas motivações é que vimos alertar o sindicato para que passe a 
considerar a problemática da digitalização quando da sua intervenção e construção 
política junto a categoria. 

13. Perante às administrações, o sindicato deve reivindicar espaços de 
sociabilização nos locais de trabalho, que servirão para que os trabalhadores se 
encontrem, se conheçam, conversem sobre qualquer coisa, e espaireçam um pouco da alta 
carga de produção que nos traz o processo digital. Propostas nesse sentido já existem em 
alguns fóruns digitais, como na zona leste e zona sul de São Paulo. Além disso, 
momentos de encontros para além do horário de trabalho também é importante, como 
festas e happy hour´s. Outra ideia é a instituição de sedes sociais, locais com quadras, 
churrasqueiras, salões, tudo provido pela própria administração. É papel do nosso 
sindicato ao menos reivindicar e fazer de tudo para que tais ideias não fiquem só no 
papel. A própria administração teria muito a ganhar. 

14. O sindicato, por sua vez, mesmo que já possa haver alguma movimentação 
das administrações nesse sentido, ou mais ainda em não havendo, tem que ser o principal 
polo sociabilizador da categoria. Considerando que o Sintrajud é um sindicato de luta, 
pode-se existir a ideia de que o lado lúdico não é o foco do sindicato, pois assim não se 



controe a luta, raciocínio este que está absolutamente equivocado. Tudo que for possível 
para fazer os trabalhadores se encontrarem se faz necessário, tanto pela sua saúde social, 
quanto pela organização das lutas e resistências, que possuem como liga em grande parte 
a amizade e a confiança entre os colegas. Cursos de formação, tanto política quanto 
técnica, cursos lúdicos e artísticos (a exemplo do que já ocorre com teatro, dança e 
música), esportes, mostra de artes, festas grandes anuais (que devem acontecer mais de 
uma vez ao ano), happy hour´s, grupos de estudo, cineclube, clube de pesca, caravanas a 
shows, barraca de praia, enfim, todo leque de atividades possíveis de se imaginar são 
importantes. Sem jamais esquecer a luta, que deve ser o foco e a motivação primeira de 
fazer os trabalhadores se conhecerem.  

15. Já temos em vista o futuro que nos aguarda só de observar a fissura em 
celulares e computadores. As crianças não saem mais às ruas. Quase não existe esconde-
esconde, pega-pega. No nosso cotidiano, por sua vez, as pessoas estão mais atônitas, há 
menos conversas de corredores, cada um cuidando do seu mundo (que é gigante dentro 
do celular). O nosso trabalho vai caminhar no mesmo sentido. Seremos apenas pilhas 
sentados em nossos locais de trabalho, sem nem conhecer a pilha que senta ao lado. E aí 
quando se falar em luta coletiva, o individualismo desenfreado que já vivenciamos hoje, 
será ainda pior. Por isso devemos fazer de tudo para se adaptar da forma menos danosa ao 
processo eletrônico, sem perder o nosso contato social com as pessoas e sem perder os 
nossos meios de organização política e social. O sindicato é a instituição mais correta 
para nos auxiliar nessa resistência com relação ao nosso trabalho, hoje digital. Resistamos 
aos possíveis males das telas em nossas vidas! 
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