
E-Book com dicas 
ao Ofi cialato de 

Justiça para uma 
prestação de serviço 

jurisdicional mais 
profi ssionalizada.



APRESENTAÇÃO

Ofi cialas e Ofi ciais de Justiça,

Esse manual e-book feito especial-
mente para você tem o objetivo de 
apresentar elementos importantes 
que agregam qualidade e profi ssiona-
lismo.

Cada detalhe importa: atenção e qua-
lidade na prestação de serviço jurisdi-
cional, acessórios ofi ciais, uso de tec-
nologias, etc.

Em cada página, uma dica importante.  
A utilização de todas ou da maioria 
delas permite uma melhor organiza-
ção, formalização e ajuda a distinguir 
seus sistemas de contato pessoais e 
profi ssionais.

Ao adaptar e emancipar sua forma de 
trabalho, de maneira profi ssionalizada, 
sua imagem pessoal e institucional, 
podem promover confi ança e satisfa-
ção em todos os setores sociedade.



Quando uma prestação de serviço 
é realizada com qualidade, a sua 
imagem e a da instituição que você 
representa são reconhecidas com 
excelência.

Garantir um bom atendimento faz 
toda a diferença e é fundamental 
para conquistar cada cidadão.

Durante uma diligência, coloque-
se à disposição para sanar dúvidas  
referentes ao mandado judicial ou 
outra informação relevante para o 
jurisdicionado. 

Tenha uma relação de confi ança, 
fi rme e respeitável.

Pela internet ou presencial, apresente-
se devidamente. Fortaleça a imagem 
do Serviço Público 
e do Poder 
Judiciário.

Tenha paciência e 
boa vontade. Seja 
diligente!

ATENDIMENTO
DE QUALIDADE



A carteira funcional auxilia na 
identifi cação do Ofi cial de Justi-
ça, sendo seu dever apresentá-la 
quando em serviço no cumpri-
mento de diligências judiciais.

Este foi um presente ofertado 
pelo SINDOJUS-GO ao Ofi cialato 
Goiano no ano de 2020.

CARTEIRA



O distintivo é o acessório que pro-
move a distinção. 

É também uma insígnia honorífi ca 
exibida para indicar alguma reali-
zação notável em serviço.

DISTINTIVO



O crachá é um objeto de 
identifi cação pessoal que 
auxilia, principalmente, para o 
reconhecimento dos servidores.

Este instrumento de identifi cação 
gera mais  segurança, praticidade 
e credibilidade. 

Caso você ainda 
não tenha recebido 
o seu  crachá, 
providencie a 
solicitação junto ao 
TJGO.

CRACHÁ DE 
IDENTIFICAÇÃO



Tenha sempre um cartão com 
suas informações de contato 
para facilitar o retorno do 
jurisdicionado. 

Ao chegar ao local da diligência e 
não encontrar a pessoa, entregue 
o cartão a quem atender e peça 
um retorno em um de seus canais 
de contato.

Assim, você facilita a celeridade 
em sua rotina de trabalho.

CARTÃO 
DE VISITAS



PRODUTIVIDADE: O e-mail 
profi ssional contribui no 
recebimento de respostas 
rápidas, no momento em que o 
destinatário faz uma leitura sem 
nenhum tipo de receio.

SEGURANÇA: gera uma 
sensação de confi ança maior 
para quem está recebendo.

PARTICULARISMO: Diferencia 
e-mails de ordem pessoal e 
profi ssional.

E-MAIL 
INSTITUCIONAL



Confi gure em seu e-mail uma 
assinatura automática para 
facilitar sua rotina. 

Como um cartão de visita digital 
ela oferece ao destinatário 
opções de contato práticos e 
objetivos.

 Disponibilize em 4 linhas dados 
pertinentes à sua atividade 
profi ssional como telefone, cargo/
função, canais de comunicação, 
WhatsApp entre outros .

ASSINATURA 
DE EMAIL



Baixe os 2 aplicativos do WhatsApp 
no mesmo aparelho (o tradicional e o 
Business): use o primeiro como contato 
pessoal e o outro, profi ssionalmente.

Diferente da versão tradicional, o W. 
Business reduz a perda de clientes por 
falta de comunicação, discordâncias e 
mal-entendidos.

Adicione horário de atendimento, foto 
de perfi l institucional, orientações, 
etc.

Por automação é possível colocar 
mensagens de apresentação, boas-
vindas e respostas automáticas. Para 
salvar textos previsíveis, digite  “/” e 
veja o que acontece.

WHATSAPP 
BUSINESS



Pelo computador de mesa 
ou notebook, trabalhe com o 
WhatsApp.

Não precisa se render apenas 
ao aparelho celular (pessoal 
ou institucional). Registre seu 
telefone fi xo residencial pelo 
WhatsApp Business. Mas, 
mantenha as contas pessoal e 
profi ssional separadas.

https://web.whatsapp.com/

WHATSAPP 
WEB



Ofi ciais e Ofi cialas de Justiça não 
possuem um código padrão de 
vestimenta. Isso não prediz trabalhar 
vestindo-se de forma incongruente. 

Cada estilo transmite uma mensagem 
diferente e infl uencia na relação 
com seu interlocutor. O importante 
é aliar conforto, ambiente, bom 
senso e profi ssionalismo. Não faz 
sentido, por exemplo, usar calçados 
desconfortáveis em terrenos 
bastante irregulares.

A liberdade de como se vestir 
é de cada um. O importante é 
compreender a ética social e 
como o estilo pode infl uenciar no 
atendimento.

VESTIMENTA
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ESTE MATERIAL FOI 
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