
 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Grupo 1 

O servidor Wolfgang Amadeus Mozart costuma utilizar seu smartphone durante toda a tarde, 

utilizando a rede wi-fi do Tribunal para teclar com amigos, assistir vídeos e enviar mensagens pelo 

whatsapp. Mesmo nos horários mais críticos, quando a demanda do serviço é muito elevada, 

Mozart não muda o hábito e sobrecarrega todo o restante da equipe ao não cumprir com suas 

obrigações. Diante disso pergunta-se: 

Podemos utilizar a rede do STJ para atividades privadas?  

Quais são as consequências da atitude de Mozart para o serviço e para a sua própria vida 

funcional?  

Existe um parâmetro razoável para a utilização dos smartphones durante a jornada de trabalho?  

 

  



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Vocês conhecem colegas que estão apresentando comportamentos problemáticos em relação ao 

uso da tecnologia? 

Como podemos colaborar para uma orientação mais adequada em relação a isso? 

 

Outros insights 

 



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Grupo 2 

O servidor Wilhelm Richard Wagner costuma utilizar as impressoras do Tribunal para tirar cópias 

de trabalhos escolares dos filhos, imprimir apostilas e outros materiais particulares. Tal 

comportamento já se tornou um hábito e é tratado com naturalidade por Wagner, que chega a 

comentar com os colegas que toda semana os filhos o perturbam com alguma demanda de 

impressão desses materiais. Diante disso pergunta-se:  

Podemos utilizar equipamentos do STJ para atividades privadas? 

 
Quais são as consequências da atitude de Wagner para o serviço e para a sua própria vida 

funcional?  

 
Existe um parâmetro razoável para a utilização de impressões particulares nos equipamentos do 

trabalho?  

 

  



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Vocês conhecem colegas que estão apresentando comportamentos assemelhados a esse?  

 
Como podemos colaborar para uma orientação mais adequada em relação a isso?  

 

Podemos utilizar a rede do STJ para atividades privadas?  

 



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Grupo 3 

O servidor Ludwig van Beethoven costuma se dirigir aos colegas de trabalho de forma grosseira, 

comentando que o trabalho que desenvolvem é de péssima qualidade e sempre recomenda que 

“voltem para a faculdade”, pois não sabem resolver os problemas da unidade. Beethoven é muito 

dedicado ao trabalho, responsável e tido como muito inteligente e preparado, mas está sempre 

criticando os colegas de forma ríspida e desrespeitosa. Diante disso pergunta-se:  

Podemos nos dirigir aos colegas de modo descortês? 

 
Quais são as consequências da atitude de Beethoven para o serviço e para a sua própria vida 

funcional? 

 
Existe um parâmetro razoável para a convivência entre colegas durante a jornada de trabalho? 

 

  



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Vocês conhecem colegas que estão apresentando comportamentos assemelhados a esse? 

 
Como podemos colaborar para uma orientação mais adequada em relação a isso?

 

Outros insights 

 

 



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Grupo 4 

O servidor Carl Orff é ávido por conhecimento e muito preocupado com o adicional de qualificação. 

Por isso, costuma inscrever-se em todas as ações de educação ofertadas, ainda que haja 

coincidência de datas e horários.  Não conseguindo cumprir a frequência mínima obrigatória para 

habilitação em todos os cursos, o servidor habituou-se a assinar as frequências em cursos 

concomitantes, embora só participe efetivamente de um deles. Diante disso pergunta-se:  

Podemos participar de cursos concomitantes? 

 
Como a postura de Orff afeta os demais servidores? 

Orff incorre em algum risco, mantendo esse tipo de conduta? 

 

  



 

 
Lembrem-se: as escolhas que fazemos geram resultados, positivos ou negativos – somos livres para escolher, mas 

somos prisioneiros das consequências! 

 

 

Vocês têm notícias de fatos similares? 

 
Como podemos orientar Orff, sem que ele se sinta desestimulado à aprendizagem contínua?

 

Outros insights 

 

 


