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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta investigação partiu da necessidade apresentada pelos servidores do Juizado 

Especial Federal (JEF) do Estado do Rio Grande do Sul à direção de seu Sindicato 

(SINTRAJUFE). Esses trabalhadores recorreram aos seus representantes com queixas 

decorrentes das repercussões negativas que a implantação de novas tecnologias de trabalho 

tem ocasionado em sua saúde à medida que têm modificado a organização do trabalho, a 

demanda e, conseqüentemente, o controle da atividade. 

Desde que foi iniciada a utilização do sistema conhecido como Processo Eletrônico da 

Justiça Federal (e-proc), muitas mudanças ocorreram no sentido de alterar a forma de 

encaminhamento dos processos judiciais, passando da modalidade de processos apresentados 

impressos em papel para o formato eletrônico. Essa mudança transformou a ação de trabalho e 

os ritmos administrativos e processuais. Assim, tanto os requerimento, como todos os 

documentos comprobatórios de ações abertas neste juizado são encaminhados e 

acompanhados eletronicamente, o que também modificou as relações entre o trabalhador e os 

meios para o exercício da função relacionada ao trabalho (1). 

Outra alteração decorrente da introdução do e-proc é a possibilidade de submeter os 

processos continuamente ao Juizado Especial, durante as 24 horas do dia e nos sete dias da 

semana (1), e suspensão da taxa de submissão dos processos. Com essas alterações, o juizado 

pretende tornar ágil a tramitação dos processos e seu encaminhamento, bem como ampliar o 

acesso da população, o que se traduz no respeito à cidadania e, portanto, uma mudança 

positiva quando se trata de aspectos relacionados à sua finalidade. 

Em 2004, ano em que foi aprovada a Resolução 13/04, que estabelece as normas dos 

processos eletrônicos, foram distribuídos 65.375 processos, 91.060 foram julgados e 126.911 

estavam tramitando no JEF, no último dia útil do ano (2). Em 2008, esses processos 

aumentaram para 133.872 distribuídos, 131.428 julgados e 140.602 em tramitação, números 

que demonstram o incremento da demanda de processos distribuídos em 205%, dos julgados 

em 144% e que dobrou o número de processos em tramitação (2). 

Essas mudanças trouxeram alterações na sistemática de trabalho dos servidores do 

juizado pelo aumento da demanda de trabalho. Também houve aumento do tempo de 

permanência à frente dos microcomputadores, acarretando queixas de problemas visuais e 

aumento do número de movimentos repetitivos ao longo de toda a jornada de trabalho (sete 
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horas diárias) que tem gerado queixas de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT) e lesões por esforço repetitivo (LER). 

Durante a jornada de trabalho, os servidores realizam a leitura de todo o material que 

foi encaminhado no processo, analisam sua pertinência e realizam os encaminhamentos 

necessários. O tempo para todas as etapas do processo de trabalho é controlado pelos 

servidores, os quais necessitam alcançar metas de produtividade. Além da pressão do tempo, 

também existe a pressão provocada pela sinalização na tela do computador de que novos 

processos chegam a cada instante, o que gera sensação de improdutividade à medida que seu 

volume de trabalho não diminui, por mais que se aumente a velocidade da atividade.  

Outra queixa destes trabalhadores refere-se à qualidade da documentação eletrônica, a 

qual é anexada, por vezes, de forma inadequada (invertida) ou em mídia/resolução muito 

baixa, principalmente quando os documentos são fotografados com telefone celular, por 

exemplo. A leitura dessa documentação na tela de computador e consulta à legislação em 

outras telas (duas ou três), exige ainda maior esforço visual e de concentração constante dos 

trabalhadores. Além disso, para finalizar o processo, o trabalhador deve digitar vários 

requerimentos.  

Com a introdução do sistema eletrônico e virtual, os servidores vêm apresentando 

diversas queixas de saúde, principalmente quanto à exigência cognitiva e psicológica que este 

sistema exige. Apesar de estarem familiarizados com os recursos de informática em suas 

tarefas diárias, os servidores consideram que a intensificação do trabalho, a utilização 

permanente do computador, a imobilidade devido à mudança dos processos físicos para 

eletrônicos, têm provável relação com as alterações de saúde. Alguns trabalhadores referem 

além das alterações visuais e das dores osteomusculares, o sofrimento advindo da pressão 

psicológica derivada das expectativas dos usuários e do próprio Judiciário quanto à produção 

de resultados e ao alcance das metas, o qual está ligado aos aspectos pouco visíveis ou 

subjetivos do trabalho, ainda não suficientemente avaliados. Ainda cabe acrescer o 

impedimento do ritual simbólico da tarefa de iniciar e finalizar um processo judicial (e assim 

acompanhar o desfecho do processo de trabalho), anteriormente representado pelo envio 

manual de um caso do qual o trabalhador tinha conhecimento do seu todo, o que agora não é 

mais possível, repercutindo em uma nova forma de sentir o seu fazer. 

Face ao exposto, a saúde e o bem-estar no contexto do trabalho são imprescindíveis no 

exercício da função, no sentido de subsidiar um trabalho ativo e saudável diante das situações 

de enfretamento que podem comprometer a capacidade para o trabalho. Dessa maneira, 

avaliar a saúde ocupacional e mental dos trabalhadores do Judiciário permite identificar a 
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forma como eles se organizam e lidam com as situações que exigem demanda psicológica e 

controle de atividades e, assim, surgiram alguns questionamentos: 

– Qual a percepção dos trabalhadores do Juizado Especial Federal acerca da 

implantação do e-proc e suas repercussões para a organização do trabalho e para 

sua saúde? 

– Quais são as características demográficas, socioeconômicas e ocupacionais dos 

trabalhadores do Juizado Especial Federal? 

– Qual é o nível de demanda psicológica e de controle de atividade dos 

trabalhadores do Juizado Especial Federal? 

– Existe associação das características demográficas, socioeconômicas e 

ocupacionais com o nível de demanda psicológica e de controle de atividade dos 

trabalhadores do Juizado Especial Federal? 

Tendo em vista o objeto de estudo desta investigação, pretendeu-se conhecer a 

percepção dos trabalhadores sobre a implantação do Processo Eletrônico, assim como a 

demanda psicológica e o controle de atividade no trabalho dos servidores dos Juizados 

Especiais Federais do Rio Grande do Sul. Com essa investigação, buscou-se vislumbrar os 

fatores que contribuem para o adoecimento e a saúde desses trabalhadores, e assim, apontar 

possibilidades de intervenções que visem ao bem-estar, à plena capacidade para o trabalho e à 

qualidade de vida pessoal e profissional. 

Além disso, essa investigação teve o intuito de desvelar os sentimentos dos 

trabalhadores diante das situações que vivenciam em seu cotidiano de trabalho. Desse modo, 

foi possível identificar elementos que permitissem propor estratégias adaptativas frente às 

situações laborais, prevenindo, dessa maneira, dos efeitos negativos associados às novas 

formas de organização do trabalho. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

– Identificar as repercussões do trabalho virtual dos Juizados Especiais Federais do 

Rio Grande do Sul na saúde do trabalhador. 

 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 

– Conhecer as percepções dos trabalhadores do Juizado Especial Federal – JEF 

sobre as repercussões da implantação do Processo Eletrônico da Justiça Federal. 

– Delinear as características demográficas, socioeconômicas e ocupacionais dos 

trabalhadores do JEF. 

– Identificar a demanda psicológica e o controle da atividade dos trabalhadores do 

JEF avaliada pela Job Content Questionanaire (JCQ). 

– Descrever os fatores da organização do trabalho–virtual e físico–que estão 

relacionados com a situação de saúde-doença desses trabalhadores. 

– Rastrear transtornos psíquicos não psicóticos por meio do Self-Report 

Questionnaire-20 (SRQ 20) entre os trabalhadores do JEF. 

– Verificar associação entre as características demográficas, socioeconômicas e 

ocupacionais dos dois grupos de trabalhadores do JEF–que utilizam os processos 

virtuais e que não utilizam os processos virtuais–com os escores do JCQ e do 

SRQ 20.
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Os Juizados Especiais Federais 

 

 

A criação dos Juizados Especiais (JEF) na Justiça Federal ocorreu com a Emenda 

Constitucional n. 22, de 18 de março de 1998(2). Em 2001, por meio da Resolução 54/2001, 

foram aprovadas as normas para os Juizados Especiais. Os JEFs foram criados para 

proporcionar julgamentos mais rápidos e simplificados ao cidadão. E, para atingir essa meta,  

modificaram a tradicional tramitação de processos impressos e encaminhados fisicamente, em 

papel para processos eletrônicos e documentação digitalizada. Atuam nas causas de 

competência da Justiça Federal, em matéria cível, naquelas em que o valor não ultrapasse até 

sessenta salários mínimos, ou em matéria criminal, nos crimes de menor potencial ofensivo, 

cuja pena não ultrapasse dois anos de reclusão. A competência dos JEFs é absoluta e o juiz-

presidente do Juizado Especial, que é um juiz federal, poderá deferir medidas. 

Cada estado brasileiro tem pelo menos um Juizado Especial Federal Cível e um 

Criminal. Na maioria dos estados, existem JEFs funcionando também nas maiores cidades do 

interior. No Rio Grande do Sul além da capital, existem JEFs em 19 municípios, sendo que 

em todos existe pelo menos um JEF Cível, um Previdenciário e um Criminal. Além desses, 

existem JEFs Avançados em Gravataí e em Santa Vitória do Palmar e, dependendo da área de 

abrangência de alguns municípios, há mais de uma vara: Bagé (Cível, Previdenciário e 

Criminal), Bento Gonçalves (Cível, Previdenciário Criminal), Canoas (Cível, Previdenciário e 

Criminal), Carazinho (Cível, Previdenciário e Criminal), Caxias do Sul (Cível, 

Previdenciários (2) e Criminal), Cruz Alta (Cível, Previdenciário e Criminal), Erechim (Cível, 

Previdenciário e Criminal), Lajeado (Cível, Previdenciário e Criminal), Novo Hamburgo 

(Previdenciário (2), Cível (2) e Criminal), Passo Fundo (Cível (2), Previdenciário e Criminal), 

Pelotas (Cível, Previdenciário e Criminal), Rio Grande (Cível, Previdenciário e Criminal e um 

JEF avançado em Santa Vitória do Palmar – Cível e Previdenciário), Santa Cruz do Sul 

(Cível, Previdenciário e Criminal), Santa Maria (Cível, Previdenciário e Criminal), Santa 

Rosa (Cível, Previdenciário e Criminal), Santana do Livramento (Cível, Previdenciário e 

Criminal), Santiago (Cível, Previdenciário e Criminal), Santo Ângelo (Cível, Previdenciário e 

Criminal), Uruguaiana (Cível, Previdenciário e Criminal). Em Porto Alegre, existem quatro 
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varas do JEF Previdenciário (1ª, 2ª, 3ª, 4ª), duas varas do JEF Cível (1ª, 2ª), o JEF Criminal 

(3ª) e um JEF Avançado de Gravataí (Previdenciário). 

Compete aos Juizados Especiais Federais Cíveis processar e julgar, até o limite de 

sessenta salários mínimos(2), as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem autoras, rés, assistentes ou oponentes e os habeas data contra ato de 

autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. As ações 

processadas e julgadas pelos Juizados Especiais incluem: as previdenciárias relativas a 

pensões, auxílio-doença, aposentadorias de trabalhadores urbanos ou rurícolas, ainda que 

exijam perícia médica ou de insalubridade, periculosidade ou penosidade; as relativas a 

tributos anulatórios ou de repetição de indébito; as de servidores públicos, relativas a 

vencimentos e outros direitos, bem como as relativas a punições, exceto a de demissão; as de 

indenização por danos materiais ou morais quando envolvem acidentes com veículos da 

União, de autarquia ou empresa pública federal; as relativas ao ensino superior (matrícula, 

reprovações e transferências); as que envolvem o Sistema Financeiro da Habitação; as 

relativas a condomínios e locação de imóveis locados a União, autarquia ou empresa pública 

federal; as bancárias, como as de revisão de contratos celebrados com a Caixa Econômica 

Federal e as propostas contra conselhos profissionais. O Conselho da Justiça Federal poderá 

limitar, por até três anos depois de sua instalação, a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários ou administrativos (2). 

Aos Juizados Especiais Federais Criminais compete, em síntese, processar e julgar 

os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor gravidade, cuja 

pena máxima não seja superior a dois anos, ou multa. Assim, não estão sujeitos à prisão em 

flagrante os crimes julgados pelos Juizados Especiais Federais Criminais, como certidão ou 

atestado ideologicamente falso; falsidade material de atestado ou certidão; falsidade de 

atestado médico, falsa identidade; peculato culposo; emprego irregular de verbas ou rendas 

públicas; corrupção passiva, tipo privilegiado; prevaricação; resistência; desobediência; 

desacato e exercício arbitrário ou abuso de poder (2). 

Nesses casos, também não há mais inquérito policial ou boletim de ocorrência. A 

polícia deve fazer apenas um termo circunstanciado (uma espécie de boletim de ocorrência 

mais bem elaborado), com a narração dos fatos do crime, remetendo o caso para os Juizados 

Especiais Criminais. 

O Juizado Especial Previdenciário foi criado para atender às pessoas que possuam 

alguma causa contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no valor de até sessenta 

salários mínimos(2). 
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3.2 Organização do Trabalho 

 

 

Para vislumbrar o mundo do trabalho mencionado, buscou-se embasamento na 

psicodinâmica do trabalho (3), sendo essa uma teoria que afirma não haver neutralidade do 

trabalho em relação à saúde do trabalhador. É no trabalho exercido que o ser humano encontra 

meios de contemplar seus desejos e necessidades, sendo fonte de satisfação ou sofrimento, 

quando as condições forem desfavoráveis à saúde. Desse modo, o trabalho sempre estaria 

beneficiando a saúde ou o adoecimento dos indivíduos trabalhadores. Essa forma de 

compreensão do trabalho instiga o questionamento acerca do espaço existente entre as 

necessidades do trabalhador e as exigências da organização prescrita para o trabalho. 

Segundo a psicodinâmica do trabalho, haveria mais benefícios à saúde quando 

houvesse maior liberdade para as negociações, as invenções e as ações de modulação 

operacionais, pois assim seria possível adaptar-se à organização do trabalho em consonância 

com as necessidades e os desejos dos indivíduos. No entanto, iniciar-se-ia a instalação do 

sofrimento caso essa negociação fosse conduzida ao seu limite e bloqueasse a relação 

trabalhador/organização do trabalho (3). 

No início da década de 1980, a organização do processo de trabalho já se destacava 

como primordial nas diversas formas de consumo de mão-de-obra e nas formas de desgaste 

do trabalhador (4). Tais condições eram as principais responsáveis pelo surgimento de 

experiências danosas ou não à saúde do empregado (3). A vertente de estudos dejouriana 

sugere diferenciar condições de trabalho de organização do trabalho. Assim, percebe-se a 

primeira como condição física, química e biológica presente no ambiente laboral, enquanto a 

segunda se refere à divisão de tarefas e à divisão dos indivíduos pela organização do trabalho 

(5). Tendo isso em vista, observa-se que o estudo da relação saúde-trabalho pelo 

psicodinamismo (3) busca elementos para a compreensão das formas de organização 

ocupacional e da vivência dos trabalhadores diante desses cenários. 

Segundo essa perspectiva de análise, entender o trabalho em sua relação com a saúde 

requer que se tenha acesso ao sentido que os trabalhadores dão a cada situação. Nessa direção, 

pensar sobre a organização do trabalho requer que seja considerada a variável distância entre 

a organização prescrita para o trabalho e a sua real organização. A questão pode ser 

compreendida tendo em vista que seria impossível antecipar todas as situações reais do 

universo do trabalho, sendo impossível prever o percurso exato para execução da tarefa. 
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Dessa forma, o trabalho prescrito (6) é insuficiente para responder à realidade da 

produção, já que esta resulta das relações intersubjetivas e sociais no ambiente de trabalho. 

Essas relações determinam o que é prescrito para o trabalho, transformando-o em modos 

operatórios reais. Diante disso, o que está prescrito nunca é suficiente e todo trabalho é 

sempre de concepção. Assim, o trabalho é humano por definição, já que sua existência se 

encontra onde a ordem tecnológica – maquinal é insuficiente(7). 

Assim, pensar o trabalho dessa forma seria oferecer ao trabalhador uma margem 

constante para a concepção. Entretanto, o ajustamento entre aquilo que está previsto como 

tarefa a ser desempenhada e os modos operatórios reais depende de como essa defasagem é 

encarada pelas chefias, pois, para que esse espaço seja passível de utilização, é necessário que 

seja reconhecido o direito dos trabalhadores de investir nesse espaço como meio potencial 

para o uso da inteligência na concepção do trabalho, também chamada de inteligência 

astuciosa (3). 

Tendo isso em vista, dispensar o saber do trabalhador e negar sua competência, 

ditando regras como se fossem as únicas formas de realizar o trabalho, é uma pretensão que 

poderia ser nociva ao trabalhador se não houvesse laços de cooperação criados pelo coletivo. 

Estes por sua vez, subvertem as prescrições, contornando as regras do trabalho prescrito para 

responder às exigências cotidianas do trabalho (8,9). Existem ainda as regras de ofício, que são 

as formas de trabalhar em conjunto e que passam fundamentalmente por relações de confiança 

entre os trabalhadores, as quais são técnicas e, principalmente, éticas (3). 

Um aspecto fundamental à saúde é a possibilidade do trabalhador de ter controle sobre 

os contextos de trabalho em que realiza suas tarefas. O controle se refere à familiaridade do 

sujeito com a tarefa, ao poder exercido mediante a organização do trabalho adotada, bem 

como ao limite subjetivo de cada um, medido pela capacidade de suportar as demandas do 

trabalho. Na ausência de familiaridade, poder e limite subjetivo, criar-se-iam novas formas de 

desvelar o trabalho a fim de buscar uma aproximação do controle. Essas seriam ações 

coletivas para impedir a “ruptura”, a qual teria efeito nocivo à saúde caso não houvesse 

adaptações à rigidez do trabalho (10). 

Portanto, o sofrimento diante das situações concretas de trabalho pode causar o 

adoecimento devido ao desenvolvimento de estratégias defensivas ineficazes para lidar com 

essas situações e manter os indivíduos em equilíbrio. As estratégias de enfrentamento são 

estruturadas socialmente e tendem a se tornar aspectos da realidade externa com os quais os 

membros da instituição acordam (11). 
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Diante das questões implicadas nas vivências de trabalho, pode-se afirmar que a 

mesma atividade que produz sofrimento pode também ser uma fonte de realização. A 

realização encontra-se no âmbito do reconhecimento, uma vez que a inteligência astuciosa 

necessita, além dos requisitos individuais dos trabalhadores, da validação social que se 

expressa no reconhecimento pela utilidade de seu trabalho e no reconhecimento de suas 

habilidades pelos pares (coletivo ou comunidade de pertença). Assim, o sujeito necessita 

perceber o sentido do trabalho para que a inteligência astuciosa entre em cena (3,7). Acrescido 

às considerações até aqui traçadas, compreende-se o trabalhador como um ser histórico, com 

manifestações orgânicas consequentes da sua forma de se inserir na sociedade. Dessa forma, o 

processo saúde-adoecimento se torna intimamente relacionado ao trabalho. 

 

 

3.3 A Demanda Psicológica e o Controle das Atividades pelo Profissional no Contexto 

do Trabalho 

 

 

É crescente o empenho na construção de modelos teóricos e metodológicos para 

avaliar as características de organização do trabalho e a saúde ocupacional de trabalhadores. 

Dentre os modelos propostos, os modelos demanda-controle – Job Content Questionnaire 

(JCQ) – têm se mostrado efetivos para medir o conteúdo nos mais diversos contextos de 

trabalho (12). 

O JCQ foi originalmente construído a partir da proposta de dois domínios 

psicossociais: demanda/controle (Job Strain Model) elaborado por Karasek, entre 1979 e 

1981, e posteriormente foram agregados mais dois domínios: a) apoio social; e b) 

insegurança no trabalho, o que caracteriza a versão atual. O JCQ foi desenvolvido a partir de 

pesquisas realizadas pelo Departamento Nacional de Trabalho da Qualidade do Inquérito ao 

Emprego de 1969 (aplicado pela Universidade de Michigan – Estado Unidos). Em 1984, foi 

realizada a versão reduzida, contendo 49 questões de fácil compreensão, autoaplicável em até 

15 minutos (13). 

A partir do referencial teórico obtido por meio de estudos que utilizaram o JCQ, a 

demanda psicológica refere-se às exigências psicológicas que o trabalhador enfrenta e 

administra no desempenho de suas atividades. Entre os fatores que podem gerar demandas 

psicológicas estão o tipo das atividades a serem desenvolvidas cotidianamente, a pressão do 

tempo para realização da tarefa, o nível de concentração exigido, a interrupção de suas 
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atividades, o tempo de espera pela conclusão das tarefas de outros profissionais, entre outros. 

Em relação ao controle das atividades, refere-se à autonomia que esse trabalhador possui para 

gerenciar as suas atividades, caracterizando a habilidade no desempenho de seu trabalho e o 

espaço que possui para participar das decisões dentro da organização de trabalho (12). 

Nessa perspectiva, a metodologia de estudos sobre demanda/controle proposta pelo 

JCQ tem sido utilizada de forma abrangente em países da América do Norte, Europa e Japão. 

Estudos de validação indicam bom desempenho desse instrumento. No Brasil, um estudo de 

validação do JCQ encontrou resultados satisfatórios e consistentes com os obtidos em outros 

países (12). 

As equipes de Gardell e Frankenhaeuser, na Suécia, vêm desenvolvendo pesquisas 

sobre a fisiologia do estresse há mais de duas décadas. Foram avaliadas nesses estudos 

respostas endócrinas ao estresse e níveis de demanda/controle. Nesse estudo, dois grupos de 

trabalhadores da indústria serralheira foram comparados. No grupo de baixo controle, foi 

observado autorrelato de irritação e excreção de catecolaminas significativamente maior que 

no grupo de alto controle (14). Esse resultado corrobora a hipótese de que trabalhadores com 

baixo controle tendem a ser mais estressado do que os que tem alto controle. 

Também foi realizado um estudo que investigou a associação entre conteúdo do 

trabalho (demanda psicológica e controle sobre o trabalho) e a ocorrência de distúrbios 

psíquicos menores (DPM) entre professores da rede municipal em Vitória da Conquista, 

Bahia. Nesse estudo, foi utilizado o Modelo Demanda-Controle (JCQ), de Karasek, para 

avaliar o conteúdo do trabalho e o Self-Report Questionnaire-20 (SRQ-20) para medir 

distúrbios psíquicos menores. A prevalência de DPM foi mais elevada em professores que 

trabalham com alta exigência, caracterizado por alta demanda e baixo controle e naqueles em 

trabalho ativo, com alta demanda e alto controle, quando comparadas aos professores em 

trabalho de baixa exigência (baixa demanda e alto controle). Assim, a prevalência de DPM 

mostrou associação positiva e significativa com demanda psicológica e associação negativa e 

significativa com o controle sobre o trabalho. Entretanto, foi realizado um ajuste para as 

variáveis de confusão num modelo de regressão logística múltipla. Os dados provenientes 

dessa pesquisa reforçam as hipóteses desse estudo (15). 

Outro estudo que também utilizou o Modelo Demanda e Controle (JCQ) e SRQ-20 

avaliou aspectos psicossociais do trabalho e distúrbios psíquicos entre trabalhadores de 

enfermagem em um Hospital Público de Salvador foi evidenciado que houve associação 

positiva entre distúrbios psicológicos e DPM e houve associação negativa entre controle 

sobre o trabalho e DPM. Essa pesquisa evidenciou a necessidade de atuação em ambientes 
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organizacionais de modo a aumentar o controle sobre as tarefas e redimensionar os níveis de 

demanda psicológica (12). 

Um estudo transversal multicêntrico, desenvolvido no período de março a setembro 

de 2006 em quatro hospitais universitários públicos do sul e do sudeste do Brasil, utilizando 

versões brasileiras do SRQ-20 e do JCQ, avaliou a associação entre demanda psicológica e 

controle no trabalho e ocorrência de DPM entre trabalhadores de enfermagem, evidenciando 

a prevalência de DPM. Após ajustes por potenciais de confusão, a chance de DPM foi maior 

no grupo de alta exigência, quando comparado aos trabalhadores com baixa exigência. 

Considera-se necessária, portanto, uma gestão organizacional participativa que inclua os 

trabalhadores no processo de mudanças e melhorias do ambiente laboral, principalmente, no 

que tange às demandas e ao controle no trabalho (16). 

Ainda outros dois estudos demonstraram evidências positivas na utilização do JCQ 

associado ao SRQ-20. Um estudo visou observar as condições de saúde e trabalho dos 

docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana na Bahia e o outro observou a saúde e 

o trabalho em cirurgiões-dentistas de 21 municípios da região de Alagoinhas, Bahia. As duas 

pesquisas foram de prevalência, sendo realizado censo com as populações investigadas. Os 

estudos tiveram caráter preliminar e demonstraram apenas dados descritivos. As pesquisas 

avaliaram aspectos relacionados às características sociodemográficas, atividade laboral, 

trabalho doméstico, atividades de lazer e hábitos vida, dentre outros. Ambos utilizaram a 

mesma versão do JCQ, contendo 49 questões (12). 

Com base nos pressupostos assumidos no modelo de Karasek, o trabalho realizado em 

condições de exposição a uma combinação de alta demanda e baixo controle (alta exigência) 

foi considerado como grupo de maior exposição. O trabalho exposto à alta demanda, mas 

tendo alto controle (trabalho ativo), foi considerado como grupo de exposição intermediária. 

Já o trabalho exposto a baixo controle, mas não exposto a alta demanda (trabalho passivo), 

também foi considerado como grupo de exposição intermediária. Ainda, o trabalho não 

exposto a nenhuma dessas condições, ou seja, com alto controle e baixa demanda (baixa 

exigência), foi classificado como não exposto (sendo tomado como grupo de referência) (12). 

Face ao exposto, o JCQ mostrou-se um instrumento capaz de avaliar a associação 

entre aspectos psicossociais do trabalho e efeitos sobre a saúde dos trabalhadores, 

apresentando bom desempenho na identificação de diferentes situações de trabalho. Os 

achados preliminares, aqui apresentados, confirmam achados de estudos conduzidos em 

outras populações e em outros países. Essas evidências poderão gerar e sustentar a 

proposição de medidas para a reorganização dos ambientes do trabalho administrativos. A 
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partir das evidências científicas, o JCQ demonstra ser adequado para mensurar os problemas 

específicos do ambiente de trabalho do Judiciário Especial Federal do Estado do Rio Grande 

do Sul.   
 

 

3.4 Qualidade de Vida no Trabalho 

 

 

Uma das questões centrais concernentes à reflexão sobre qualidade de vida é o 

trabalho, pois este, na atualidade, é central na vida das pessoas. O trabalho passou da 

concepção de busca de meios para satisfazer as necessidades básicas do ser humano, para 

chegar aos dias atuais como uma necessidade vital, essencial à vida e à própria felicidade do 

homem(17). Portanto, sua importância é inegável tanto para manter a subsistência do indivíduo 

quanto para afirmar sua utilidade à sociedade e à vida. Assim sendo, deveria ser fonte de 

prazer e satisfação derivados do processo e produto final que geraram(17,18). No entanto, a 

lógica predominante nas organizações e instituições é a dos negócios, sustentada pela defesa 

das leis do mercado. Essa racionalidade exige do trabalhador uma série de demandas e 

cumprimento de metas que, por vezes, inibem sua criatividade e liberdade e vinculam o ato de 

trabalhar ao sacrifício e decepção, esvaziando o sentido do trabalho. Essa configuração remete 

à necessidade de discussão sobre a qualidade de vida no trabalho. 

O termo qualidade de vida é empregado para descrever a qualidade das condições de 

vida que abrange vários domínios da existência humana, tais como a saúde; a educação; o 

bem-estar físico, psicológico, emocional e mental; a expectativa de vida; entre outros 

aspectos. Nesse sentido, a qualidade de vida é entendida como multidimensional. Procura 

reunir as condições avaliadas pelo indivíduo para viver bem e como almejado. O conceito de 

qualidade de vida adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se à percepção 

que o indivíduo tem de sua condição, considerando o contexto da cultura e os sistemas de 

valores nos quais se insere, em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(19). 

Entretanto, a qualidade de vida no trabalho é um termo largamente difundido. Esse 

conceito dialoga com noções que ampliam as questões relativas à saúde e à segurança no 

trabalho e inclui a satisfação e a motivação do trabalhador, assim como as formas de 

organização do trabalho, as novas tecnologias, entre outras. Desse modo, propõe-se avançar 

na discussão dos agravos relacionados ao trabalho, mas superando a noção da prevenção de 
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acidentes e doenças tidos como diretamente relacionados ao trabalho e priorizando as 

condições, os ambientes, a organização do trabalho e as tecnologias na busca de outros nexos  

da saúde-trabalho. Ressalta-se que a qualidade de vida no trabalho envolve questões 

intrínsecas ligadas à incorporação de novas tecnologias e seu impacto para a saúde, a 

criatividade e a autonomia dos trabalhadores sobre o processo de trabalho (4).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo, estão apresentados a logística, os materiais e os métodos que foram 

empregados na investigação.  

 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

 

Conforme referencial teórico-metodológico da psicodinâmica do trabalho, antes de se 

iniciar o trabalho de campo, deve-se fazer uma pré-investigação. Essa tem a intenção de 

conhecer o contexto de trabalho no qual o trabalhador está inserido e, para tanto, exige uma 

observação atenta sobre o processo de trabalho para evitar interpretações errôneas (20).   

Assim, a primeira etapa desta investigação realizou-se junto ao JEF de Porto Alegre – 

RS a fim de que se obtivessem subsídios para a escolha dos instrumentos a serem utilizados, 

posteriormente, na mensuração das problemáticas apresentadas pelos JEFs de todo o estado 

do Rio Grande do Sul. Com esse intuito, abordaram-se, com delineamento qualitativo, os 

trabalhadores do JEF – POA, uma vez que os métodos qualitativos em pesquisa são úteis para 

descrever os fenômenos sociais agregados ao comportamento humano complexo(21). 

O estudo aqui apresentado empregou uma abordagem por múltiplos métodos(22) e, 

após o levantamento qualitativo mencionado, a abordagem quantitativa foi utilizada para 

descrever as características, as propriedades e as relações(23) abrangendo todos os 

trabalhadores dos JEFs do Rio Grande do Sul. 

Desse modo, o estudo quantitativo foi projetado para gerar medidas precisas e 

confiáveis (24) que permitiram a análise estatística dos dados relativos às características 

pessoais e laborais dos sujeitos, a autopercepção acerca de sua saúde física e mental, bem 

como sobre a demanda e o controle sobre seu trabalho. A partir desta abordagem, pretendeu-

se quantificar os dados relacionados à pessoa e ao espaço, dando representatividade às 

variáveis em estudo (25,26). 

Sendo assim, o delineamento quali-quantitativo proposto para essa investigação 

permitiu conhecer e analisar as características sociodemográficas, ocupacionais, de saúde-

doença dos trabalhadores que atuam no Juizado Especial Federal, assim como a demanda, o 

controle e a organização das atividades no contexto do trabalho. A partir desses resultados, foi 
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possível obter subsídios para planejamento de ações estratégicas frente às situações que 

vinham comprometer a saúde dos trabalhadores dos JEFs. 

 

 

4.2 Cenário do Estudo 

 

 

O cenário do estudo contemplou os Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul: 

Bagé (Cível, Previdenciário e Criminal), Bento Gonçalves (Cível, Previdenciário e Criminal), 

Canoas (Cível, Previdenciário e Criminal), Carazinho (Cível, Previdenciário e Criminal), 

Caxias do Sul (Cível, Previdenciários (2) e Criminal), Cruz Alta (Cível, Previdenciário e 

Criminal), Erechim (Cível, Previdenciário e Criminal), Lajeado (Cível, Previdenciário e 

Criminal), Novo Hamburgo (Previdenciário (2), Cível (2) e Criminal), Passo Fundo (Cível 

(2), Previdenciário e Criminal), Pelotas (Cível, Previdenciário e Criminal), Rio Grande (Cível, 

Previdenciário e Criminal e um JEF avançado em Santa Vitoria do Palmar – Cível e 

Previdenciário), Santa Cruz do Sul (Cível, Previdenciário e Criminal), Santa Maria (Cível, 

Previdenciário e Criminal), Santa Rosa (Cível, Previdenciário e Criminal), Santana do 

Livramento (Cível, Previdenciário e Criminal), Santiago (Cível, Previdenciário e Criminal), 

Santo Ângelo (Cível, Previdenciário e Criminal), Uruguaiana (Cível, Previdenciário e 

Criminal). Em Porto Alegre existem quatro varas do JEF Previdenciário (1ª, 2ª, 3ª, 4ª), duas 

varas do JEF Cível (1ª, 2ª), o JEF Criminal (3ª) e um JEF Avançado de Gravataí 

(Previdenciário)(2). 

 

 

4.3 População/Amostra 

 

 

Em 2008, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul 

(SINTRAJUFE) recebeu queixas sobre a sobrecarga dos trabalhadores atrelados ao novo 

paradigma laboral embasado na informatização. Nessa ocasião, foram entrevistados 17 

trabalhadores do JEF Previdenciário de Porto Alegre acerca das repercussões da implantação 

do e-proc. A escolha desse grupo foi por conveniência, ou seja, devido à proximidade 

geográfica e à facilidade de acesso. Este tipo de amostragem decorre do desejo de 

participação do sujeito no estudo (24). 
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A partir dos dados das entrevistas gravadas em áudio, desenvolveu-se um questionário 

que foi aplicado a todos os trabalhadores dos JEFs do Rio Grande do Sul (ANEXO A). A 

amostra submetida à aplicação do questionário foi constituída de 205 trabalhadores dos JEFs 

do Rio Grande do Sul que responderam ao questionário, os quais perfazem 80% do total da 

população.  

Os trabalhadores foram convidados a responder ao questionário durante sua jornada de 

trabalho, conforme os critérios de inclusão: estar ativo na época da coleta dos dados, 

desenvolver suas atividades laborais no e-proc(1) ou não (ou seja, processo de trabalho virtual, 

físico ou ambos) e aceitar participar da pesquisa mediante assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Desse modo, compuseram o estudo os registros 

orais (entrevistas) e escritos (questionários) dos trabalhadores dos JEFs do estado. Tais 

sujeitos exercem suas funções por meio de um microcomputador para avaliação e 

encaminhamentos de processos virtuais (E-Proc) ou de processos físicos (em papel).  

 

 

4.4 Instrumentos e Coleta de Dados 

 

 

As entrevistas utilizadas na primeira etapa do estudo foram gravadas em áudio e 

tiveram como eixo condutor o seguinte questionamento: Fale sobre o seu trabalho e sobre as 

mudanças ocorridas a partir da implantação do e-proc. Totalizaram-se 17 entrevistas 

realizadas no próprio local de trabalho. 

Na segunda etapa, alguns dados foram coletados junto aos registros do JEF, ou seja, 

dados referentes a número de trabalhadores por JEF segundo a categoria funcional em todo o 

estado, data de implantação do e-proc em cada JEF, número de processos/dia, fluxos e ritmo 

de trabalho, rotinas administrativas entre outros dados. Nessa etapa, pretendeu-se descrever a 

demanda laboral e outros dados que possibilitassem contextualizar o trabalho.  

Além disso, foram aplicados questionários aos trabalhadores dos JEF´s. Tratava-se de 

um instrumento estruturado com 120 questões, que abordam os dados sociodemográficos e 

laborais, a saúde do trabalhador e sua percepção sobre o e-proc(sistema virtual de submissão e 

análise de processos do Juizado Especial). Nesse questionário, também foram incluídas as 

questões do Job Content Questionnaire (JCQ) e do Self Report Questionnaire (SRQ).  

O Job Content Questionnaire (JCQ) é uma escala proposta para medir duas dimensões 

do contexto do trabalho e parte da concepção do Modelo Demanda-Controle do trabalho. Esse 
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questionário avalia duas dimensões básicas: grau de controle que o trabalhador tem de seu 

trabalho (decision latitude) e demanda psicológica do trabalho (psychological demand)(12), ou 

seja, como ele avalia a percepção do trabalhador sobre a demanda cotidiana de trabalho. 

O controle no trabalho compreendeu dois componentes: a) aspectos referentes ao uso 

de habilidades do trabalhador, como o grau pelo qual o trabalho envolve aprendizagem de 

coisas novas, de repetitividade, de criatividade, de tarefas variadas e do desenvolvimento de 

habilidades especiais individuais; b) autoridade decisória do trabalhador que abarca a 

habilidade individual na tomada de decisões sobre o próprio trabalho, a influência do grupo 

de trabalho e a influência na política gerencial. 

A demanda psicológica se referiu às exigências psicológicas que o trabalhador 

enfrenta para realização das suas tarefas diárias, envolvendo a pressão do tempo (proporção 

de trabalho realizado sob tal pressão), o nível de concentração requerida, a interrupção das 

tarefas e a necessidade de esperar pelas atividades realizadas por outros trabalhadores (15). 

Sua versão traduzida para o português e recomendada para uso compreende 49 

questões, abordando, além de controle e demanda psicológica, suporte social proveniente da 

chefia e dos colegas de trabalho, demanda física e insegurança no emprego. A versão mais 

recente do JCQ (12) (ANEXO A) contém as escalas de: 

– Controle sobre o trabalho incluindo uso de habilidades (6 questões), autoridade 

decisória (3 questões) e autoridade decisória no nível macro (8 questões); 

– Demanda psicológica – 9 questões; 

– Demanda física – 5 questões; 

– Suporte social – 11 questões (5 sobre suporte social proveniente da chefia e 6 de 

suporte proporcionado pelos colegas de trabalho);  

– Insegurança no trabalho – 6 questões; 

– Uma questão sobre nível de qualificação exigida para o trabalho que é executado  

e corresponde ao nível educacional que é requerido no posto de trabalho ocupado. 

O modelo de Demanda-Controle distingue quatro tipos básicos de experiências no 

trabalho, gerados pela interação dos níveis “altos e baixos” de demanda psicológica e de 

níveis “altos e baixos” de controle: 

– Alta exigência do trabalho (caracterizado como alta demanda e baixo controle);  

– Trabalho ativo (alta demanda e alto controle); 

– Trabalho passivo (baixa demanda e baixo controle); 

– Baixa exigência (combinando baixa demanda e alto controle). 
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O outro instrumento utilizado foi a escala Self-Report Questionaire (SRQ-20), a qual 

foi aplicada para rastrear transtornos psíquicos não psicóticos entre os trabalhadores do JEF. 

O SRQ-20 foi desenvolvido por HARDING et al. em 1980 e validado no Brasil por MARI e 

WILLIANS em 1986. Se o indivíduo respondesse afirmativamente a sete ou mais questões, 

seria considerado propenso a um estado depressivo; sendo que o escore varia de zero a vinte, 

onde zero representa o melhor estado de saúde mental e vinte o pior (27).  

Os estudos, de modo geral, utilizaram, na análise de dados, modelos de regressão e 

incluíram, na avaliação de associação entre aspectos psicossociais do trabalho e saúde mental, 

outras variáveis, tais como características sociodemográficas e aspectos do trabalho não 

avaliados pelo JCQ. A maioria dos estudos confirmou associação positiva entre trabalho em 

alta exigência e efeito negativo sobre a saúde mental (15,28). 

O questionário continha uma questão aberta após as questões objetivas, com espaço 

para manifestações dos servidores.   

Após a tabulação dos dados dos questionários, foram realizadas reuniões em todos os 

locais em que foram aplicados. Essas reuniões tiveram a finalidade de devolução dos dados e 

sua validação pelos servidores. Nesses momentos, foram também discutidas as razões para o 

aumento da quantidade de trabalho e apresentadas diversas sugestões de melhorias. 

Os dados coletados nesta pesquisa referentes a dor osteomuscular e tratamentos 

realizados foram também comparados com a pesquisa anterior realizada pelo sindicato, em 

2002, e com a pesquisa realizada no TRT, em 2009. 

 

 

4.5 Tratamento e Análise de Dados 

 

 Na sequência, são descritos os métodos utilizados para as análises dos dados 

qualitativos e quantitativos deste estudo.  

 

 

4.5.1 Análise dos dados qualitativos 

 

 

Quanto às entrevistas em áudio, estas foram transcritas na íntegra pelos participantes 

do projeto em pauta para se obter o material de análise.  
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Com esses dados, realizou-se uma Análise de Conteúdo (29), que consiste em 

“procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Essa 

técnica prevê três etapas, a saber: a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação 

inferencial. 

A pré-análise consistiu em organizar o material e sistematizar as ideias iniciais em um 

plano de análise. Após a transcrição das entrevistas, estas foram lidas em sua totalidade. Na 

seqüência, os dados foram categorizados, ou seja, agrupados por unidades de significado, 

classificados em temas sob um título genérico. 

A análise obedeceu aos seguintes princípios: exclusão mútua, homogeneidade, 

objetividade, adequação ou pertinência, exaustão e produtividade. Portanto, entende-se por 

categorização o processo que simplifica os dados, podendo-se, assim, transformá-los de dados 

brutos para dados organizados.  

A terceira e última fase foi o momento no qual os dados foram interpretados à luz de 

referências da área da saúde do trabalhador. Sendo assim, após analisar todos os aspectos 

condizentes ao método descrito, os dados foram organizados e os resultados apresentados por 

meio de temas e categorias que expressem a subjetividade dos participantes da investigação a 

cerca da organização do trabalho no JEF.  

Os dados coletados em Porto Alegre por meio de entrevista serviram de suporte para o 

planejamento da coleta dos dados descritivos transcritos dos questionários. 

 

 

4.5.2 Análise dos dados quantitativos 

 

 

Após a revisão e a organização dos questionários, os dados destes sofreram dupla 

digitação em planilha do Excel. Na seqüência, os dados dos dois bancos foram confrontados 

para verificar possíveis erros de digitação e, posteriormente, o banco foi configurado para o 

software SPSS.  

A análise dos dados deste banco ocorreu por meio da estatística descritiva univariada e 

bivariada. Tal análise contemplou as características sociodemográficas, ocupacionais, a 

situação de saúde, os escores do JCQ e do SRQ20 dos trabalhadores do Judiciário. 

Foi realizada análise descritiva dos dados. Para tanto, criaram-se quatro grupos do 

JCQ: alta exigência do trabalho (alta demanda e baixo controle); trabalho ativo (alta demanda 

e alto controle); trabalho passivo (baixa demanda e baixo controle) e baixa exigência (baixa 
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demanda e alto controle) e selecionados os trabalhadores com escore igual ou superior a sete 

no SRQ20. Posteriormente, foram verificadas as associações entre os grupos e as variáveis de 

interesse. Também foi verificada a associação entre os grupos do JCQ e o relato de alterações 

da saúde com atenção ao grupo com alta exigência, considerado com maior vulnerabilidade 

para o adoecimento, e do grupo com escores superiores a 7, considerado vulnerável a 

transtornos mentais. 

Para descrição dos dados, foi utilizada a estatística descritiva e analítica. 

Consideraram-se estatisticamente significativos os dados com valor de bicaudal menor ou 

igual a 0,05. 

 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

 

O projeto desta investigação foi encaminhado ao Comitê de Pesquisa da Escola de 

Enfermagem (COMPESQ) e posteriormente ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (CEP-UFRGS). Segundo os mesmos, a pesquisa proposta se 

encontrava em consonância com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde (30). Também foi solicitada a 

autorização do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul, por 

meio do Termo de Autorização para Utilização do Banco de Dados (ANEXO B). 

Para a utilização do referido banco de dados, foi assinado o Termo de Compromisso 

de Utilização dos Dados (APÊNDICE A), em que os pesquisadores assumiram o 

compromisso de manter os preceitos éticos relacionados à publicação dos resultados. No 

banco de dados, como medida de segurança de anonimato, cada questionário recebeu um 

código, tornando-se impossível identificar a pessoa. 

Os pesquisadores manterão em seu poder apenas o banco de dados em CD-ROM, por 

cinco anos; e os questionários, após sua digitação, serão devolvidos ao SINTRAJUFE. Os 

resultados desta investigação foram divulgados aos trabalhadores e ainda se pretende publicá-

los em periódicos indexados e em eventos científicos.
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

A seguir serão apresentados os dados das duas abordagens – qualitativa e quantitativa 

–  adotadas para compor a pesquisa. Inicialmente, são apresentados os dados das entrevistas. 

 

 

5.1 As Repercussões do e-procna Organização do Trabalho do JEF POA e na Saúde dos 
Trabalhadores 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados da abordagem qualitativa por meio de 

entrevistas realizadas com trabalhadores de apenas um dos JEFs do estado do Rio Grande do 

Sul – o JEF situado na cidade de Porto Alegre. Cabe destacar que esses resultados 

subsidiaram a elaboração do questionário cujos dados são apresentados posteriormente. 

A análise de conteúdo realizada a partir da transcrição das entrevistas possibilitou 

identificar duas categorias: (1) Principais mudanças na organização do trabalho: de processos 

físicos à aceleração virtual; e (2) Adaptação do corpo e da mente às mudanças tecnológicas: 

repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. A seguir, são apresentadas e discutidas as 

referidas categorias de análise do estudo. 

 

5.1.1 Principais mudanças na organização do trabalho: de processos físicos à 

aceleração virtual 

 

 

Os avanços tecnológicos têm possibilitado o desenvolvimento de instrumentos de 

trabalho que aprimoram os processos de produção, mas que nem sempre têm representado 

benefício, na mesma proporção, à saúde dos trabalhadores envolvidos. Assim, a saúde dos 

trabalhadores por vezes é prejudicada em detrimento de uma organização do trabalho que visa 

diminuir o tempo do processo, aumentando o volume e o ritmo de trabalho. 

Nessa perspectiva, importa a compreensão das formas de organização do trabalho e da 

vivência dos trabalhadores diante da mesma, uma vez que a relação entre o trabalhador e a 
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organização do labor está em contínuo movimento, em um equilíbrio dinâmico e repleto de 

contradições (7). 

 A primeira categoria identificada com a análise de conteúdo se refere às modificações 

na rotina laboral, as quais estiveram relacionadas à implantação de novas ferramentas de 

trabalho –  o computador e a rede virtual. Apesar de as modificações serem percebidas pela 

maioria dos entrevistados como avanços necessários, elas também são experimentadas com 

desprazer, já que trouxeram aceleração do ritmo e intensidade de trabalho. 

 

Eu gostei do e-proc, assim... Eu achei que o programa tem tudo pra 
dar certo, mas o que frustra muito é essa continuidade, não é 
continuidade, aquela repetição, sabe? De passos... diária, sabe? Isso 
cansa muito. É um sistema que teria tudo pra dar certo, só que eles 
não pensaram muito no outro lado...na pessoa que tá trabalhando 
ali.(E 6) 
 
[...] acho uma grande sacada o e-proc [...] mas pro funcionário é 
muito cansativo, muito estressante. (E 9) 

 

É possível, contudo, observar que as expectativas com relação aos benefícios da 

população brasileira com o novo sistema também são positivas por parte de seus principais 

protagonistas, mas esses trabalhadores têm se sentido desassistidos com relação às 

consequências das novas exigências para o seu cotidiano de trabalho. Essa questão também 

pode ser exemplificada pelos seguintes trechos:  

 
O e-proc tá sempre em movimento, é muito rápido o processo [...] ele 
acaba aumentando a demanda [...], mas não aumentou os 
funcionários, nós estamos trabalhando com o mesmo número de 
funcionários com que se trabalhava no processo de papel. (E 2) 
 
[...] a gente tá ali agora na frente do computador oito horas seguidas, 
com uma carga, um volume de trabalho invencível, né? [...] ficou 
frustrante, porque o processo ficou mais rápido, mas somos ainda o 
mesmo número de funcionários. (E 9) 
 
[...] acaba que a gente não consegue fazer a contento, a gente demora 
pra fazer porque o volume é muito grande, né? A gente trabalha hoje 
em dia, eu acredito que, muito mais do que se trabalhava antes; muito 
mais de agilidade, rapidez e sujeito a cometer mais erros também. (E 
3) 

 
 

É possível observar que a mudança na sistemática de recebimento dos processos 

trouxe o aumento de trabalho e a necessidade de acelerar os ritmos das atividades. Sobre essa 

aceleração que tem gerado descontentamento, vale mencionar, que para a psicodinâmica do 
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trabalho, os conflitos, o sofrimento e o prazer que emergem em situações de trabalho devem 

sua dinâmica à organização do trabalho e às dificuldades que ele provoca entre os indivíduos 

e dentro das equipes. Isso decorre das tensões que aparecem no confronto entre as situações 

laborais e as obrigações próprias da esfera privada (7) . 

 

[...] até pouco tempo eu não tinha assim movimentos repetitivos [...] 
mas agora eu tô MUITO obcecada em tchi tchi tchi [som de 
digitação] eu vou, vou e vou sem parar [...] eu vou muito a mil, eu 
tenho bastante coisa em dia atualmente, não preciso trocar de 
matéria, eu tenho que me controlar pra não... (E 16) 

 

 A aceleração mencionada tem se originado a partir das metas de produção, ora 

estabelecidas pelo setor, ora pelo próprio trabalhador, que se vê diante de uma pressão interna.  

A pressão sentida pelo trabalhador também é motivada pelo aumento gradativo de trabalho 

que é assinalado na tela do computador a cada novo processo que chega. Isso faz com o 

trabalho prescrito esteja em constante apelo e, consequentemente, o trabalhador tenha menos 

espaço para a criação de caminhos que deem conta das suas necessidades.  

 

[...] às vezes a gente acaba se focando tanto ali que tu tem que ter 
uma análise bem concreta e uma coisa que tu não pode erra, porque 
senão, nós trabalhamos com um processo numa fase que se a gente 
erra agora provavelmente se transforma numa bola de neve e até o 
final ele vai errado, então bah... às vezes eu tô ali muito concentrado. 
(E 2) 

 

 Assim, as variadas tentativas de controlar o tempo, acelerando os ritmos de trabalho e 

intensificando a produção, podem ser compreendidas como formas de organização do 

trabalho que deixam pouco espaço para a criação e, consequentemente, para as necessidades 

do trabalhador. Segundo a psicodinâmica do trabalho, haveria mais benefícios à saúde quando 

houvesse maior liberdade para as negociações, as invenções e as ações de modulação 

operacionais (3). 

 

[...] a gente trabalha, trabalha, trabalha e a gente não vê o resultado 
desse trabalho...Talvez seja aquele vício de a gente ver que você 
terminou uma pilha, que terminou, passou pro juiz e, enfim, limpou. 
[...mas no e-proc] o lema que eles têm é “sete dias por semana, vinte 
e quatro horas por dia”. Então, me parece que aumentou 
consideravelmente o número de processos no juizado [...]. (E 6) 
 

 Na fala acima se observa uma modificação no que tange à representação simbólica de 

“encerrar” cada processo e, consequentemente, acompanhar o processo de trabalho até a sua 
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produção final, o que deixou de acontecer a partir do momento em que o próximo processo 

judicial a ser analisado já está no localizador∗: 

 

[...] um dia o teu localizador tem um número “x” de processos, no 
outro dia, ele pode ter assim um terço a mais, sabe? E é essa 
sensação frustrante que dá, porque parece que nunca vai terminar, 
não tem fim. (E 6) 
 

Além do atendimento ao público deixar de ser uma característica do trabalho no 

juizado, as folhas de papel que compunham cada processo físico são substituídas pelos 

arquivos eletrônicos. Por vezes, parece ficar em jogo o sentido do trabalho, já que o 

simbolismo imbricado no término de um processo agora culmina com um novo clicar na tela 

para iniciar o próximo. 

 
[...] quando um processo tava no armário tu, conseguia limpar uma 
prateleira, tu tinha cumprido um objetivo, assim... agora tu não, tu 
não consegue cumprir mais objetivos, tu pode fazer cinco ou seis 
processos por dia, mas chegaram sete ou oito, tu... é... uma coisa meio 
invencível. (E 9) 

 

Vale ressaltar também que um aspecto fundamental à saúde é a possibilidade do 

trabalhador de ter controle sobre os contextos de trabalho em que realiza suas tarefas. O 

controle se refere também à familiaridade do sujeito com a tarefa, ao poder exercido mediante 

a organização do trabalho adotada, bem como ao limite subjetivo de cada um, medido pela 

capacidade de suportar as demandas do trabalho(4). Sobre esse aspecto, cabe destacar que se 

trata da implantação de uma nova ferramenta de trabalho, o e-proc, que trouxe consigo a 

exigência de uma nova dinâmica de trabalho. 

 

[...] a gente também se quebrou bastante pra aprender direitinho os 
procedimentos e tudo. (E 7) 
 
pra mim, acho que desgastante, eu vejo todo mundo reclamando 
sempre [...] teve alguém dando orientação aqui e tal, mas eu acho que 
poderia ser mais organizado nesse sentido, sabe, as coisas são meio 
que assim jogadas, aí a gente tem que transformar o limão em 
limonada. (E 1) 

 
 

                                                 
∗ O localizador é o sistema que capta os novos processos que chegam. 
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 Quanto ao sistema mencionado, foram apontadas algumas falhas operacionais que 

repercutem em maior dificuldade para o trabalhador, como a resolução inadequada de 

documentos digitalizados e a complexidade de alguns programas de computação utilizados.  

[...] tu não consegue enxergar direito porque a digitalização, sei lá, 
não foi bem feita ou o documento é ilegível mesmo e aí... e até assim, 
enquanto no papel tu podia avançar ou voltar ali no documento que tu 
queria ver, na tela fica mais complicado né? Às vezes o número do 
documento na tela não corresponde ao documento digitalizado, então 
tu fica, procura, vem, volta, vai, tu usa duas telas [...] (E 9) 
 

Sobre a questão mencionada, no trecho seguinte também se pode observar que o uso 

de duas telas de computador permitiu maior agilidade à tarefa, acelerando ainda mais a 

produção e, consequentemente, o tempo de exposição oftálmica ao agente agressor. 

(...) Antes de ter as duas telas dava pra fazer uma média de 12,13, 
processos por dia [...] agora, com as duas telas, eu já notei a 
diferença, já dá pra fazer uns 20 e poucos processos por dia. (E 10) 
 

 

Além de questionar as mudanças necessárias quanto à adaptação da máquina às 

necessidades humanas, sabe-se que os danos ocasionados por essas dificuldades podem ser 

ainda maiores quando os trabalhadores não encontram espaços para falar sobre elas, ou até 

para percebê-las, e aí o corpo se adapta à máquina e o sofrimento se instala pela passividade 

do trabalhador frente à organização do trabalho (7). 

  

 

5.1.2 Adaptação do corpo e da mente às mudanças tecnológicas: repercussões sobre a 

saúde dos trabalhadores 

 

 As necessidades de adaptação, cognitiva e ergonômica, foram vislumbradas na 

segunda categoria de análise. Os trabalhadores as compreenderam como exigências da 

implantação do e-proc, com o qual se estabeleceu um trabalho mais individualista, 

prevalecendo a relação trabalhador-máquina. 

 Frente a isso, os trabalhadores referiram ardência e ressecamento ocular, dores na 

coluna, cefaleias e sensação de cansaço e desgaste. Esses sintomas, segundo eles, estão 

associados à implantação do e-proc, principalmente porque se prolongou o tempo de trabalho 

em frente ao computador. 
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[...] temos a mania, digamos, de nos prender demais ao computador 
ali, e... não fazemos as paradas que deveríamos fazer, e isso acaba 
nos atrapalhando um pouco... causa dores... eu tenho.. .o que eu sinto 
mais assim são os olhos [...] e quando eu vejo estou cada vez mais 
perto da tela. (E 11) 
 

 [...] os olhos, seca bastante. Como nós temos a tendência de ficar fixo 
na tela, assim [demonstra]... e eu também não tenho uma postura 
muito boa. Eu fico cada vez... quando eu vejo estou cada vez mais 
perto da tela. (E 12) 

 
Os sintomas têm sido presentes no grupo de profissionais estudados e, além disso, o 

aparecimento de patologias está sendo relacionado ao trabalho, como pode ser identificado 

nos trechos abaixo. 

 
 

Tu não consegue tá te policiando o tempo todo, é postura, forma de 
sentar e às vezes até pra relaxar o corpo tu senta meio que de lado e 
tal, então a gente nota assim, às vezes, dor no pescoço, como eu te 
falei, tô fazendo fisioterapia nos dois ombros. (E 1) 
 
[...] tenho medo de ter aquilo que a [nome da colega] teve. É meio 
assustador aquilo, a questão da LER. (E 16) 
 
[...] o meu grau de miopia aumentou, em um ano, aumentou um grau. 
(E 12) 

 

 Apesar disso, por vezes, quando julgam as repercussões do trabalho sobre a saúde, 

alguns trabalhadores tendem a banalizar os prejuízos, como pode ser observado na fala que 

segue. 

 

[...] eu acho que cada trabalho tem seu... é do ofício, eu acho que o  
jogador de futebol sabe que com 40 anos já vai ta com o joelho 
acabado, o cara que é pedreiro sabe que vai... acho que nós até aqui é 
óbvio que o trabalho te exige em alguma coisa né, não é uma coisa 
que tu vai fazer e não vai te desgastar em nada, é claro que eu chego 
em casa muitas vezes estressado, com dor de cabeça por ficar muito 
tempo na frente do computador, mas isso eu acho que é uma coisa... 
eu na minha opinião pessoal eu acho que é uma coisa natural do 
trabalho (E 2). 
 
Eu acho que sou uma pessoa que tenho até sorte, por eu gostar do 
meu trabalho, porque em função disso e a sobrecarga, eu já tô 
aliando uma coisa à outra [está se referindo à vida pessoal] (E 6) 

 

 A fala acima remete a pensar sobre a banalização do sofrimento, o que já é discutido 

por Dejours (3). Assim, as dores são significadas como intrínsecas ao ofício e o trabalhador 
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não mobiliza nenhuma iniciativa de luta por melhores condições de trabalho, aceitando os 

prejuízos pelo fato de estar trabalhando. 

 

 A maioria dos trabalhadores demonstrou conhecer algumas medidas que podem 

minimizar os danos provocados pelo instrumento, como as pausas sistemáticas, o relaxamento 

visual e o alongamento corporal.  

 

[...] procuro piscar e procuro levantar quando eu vou fazer um 
lanche, procuro olhar bem pra longe (E 11) 

 

 No entanto, eles disseram não adotá-las devido às metas a serem cumpridas, as quais 

exigem outro comportamento. 

 
[o ideal é] que a gente pensasse em parar, mas ninguém para, é uma 
coisa assim que a gente tem que se conscientizar que é pra ti, né? Que 
é pra ti mesmo. Parar, fazer um alongamento, olhar pra fora, dar uma 
descansada, né? [...] a gente tá se desgastando muito, que não é só a 
parte física, é a parte aqui, oh, é aquela frustração de não conseguir 
dar conta da demanda, é aquele medo de “ah, eu vou tirar férias!” 
mas eu vou voltar e vai tá explodindo, meu localizador vai tá  
explodindo, eu vou começar por onde? (E 6) 

 

Frente ao exposto, pode-se apontar a relevância de aprofundar as questões 

mencionadas junto aos demais juizados que receberam a implantação do e-proc. É com esse 

intuito que se realizou a etapa seguinte da pesquisa, utilizando-se uma abordagem 

quantitativa, apresentada na sequência. 

 

5.2 Resultados Quantitativos 
 

 

A criação dos Juizados Especiais na Justiça Federal (JEF) ocorreu com a Emenda 

Constitucional n. 22, de 18 de março de 1998(2). Neste mesmo ano, foram instalados os dois 

primeiros Juizados Especiais Federais no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo 

Fundo, sendo a 1ª e a 2ª Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível Adjunto nas datas de 

15/09/1998 e 15/12/1998, respectivamente.  

Ao logo do ano de 2002, após a aprovação das normas para os Juizados Especiais por 

meio da Resolução 54/2001, foram criados mais 19 JEFs no Estado, sendo quatro em Porto 

Alegre (1ª, 2ª e 3ª Varas do JEF Previdenciário e 3ª Vara Criminal), a Vara Federal e JEF 
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(Cível, Criminal e Previdenciário) de Bagé, a Vara Federal e JEF Criminal de Bento 

Gonçalves, a Vara Federal e JEF (Cível, Criminal e Previdenciário) de Canoas, duas Varas 

Federais e JEF (Criminal e Previdenciário) de Caxias do Sul, duas Varas Federais e JEF (uma 

Criminal e outra Cível e Previdenciária) de Novo Hamburgo, mais duas Varas Federais e JEF 

(Criminal e Previdenciário) em Passo Fundo, a 1ª Vara Federal e JEF (Criminal) de Pelotas, 

duas Varas Federais e JEF (uma Criminal e outra Cível e Previdenciária) em Rio Grande, a 

Vara Federal e JEF Criminal de Santa Cruz do Sul, a 1ª Vara Federal e JEF Previdenciário de 

Santa Maria, a Vara Federal e JEF Criminal de Livramento, duas Varas Federais e JEF 

(Criminal e Previdenciário) em Santo Ângelo e a Vara Federal e JEF (Criminal e 

Previdenciário) de Uruguaiana. Destes, treze são JEFs Criminais, onze Previdenciários e três 

Cíveis. Em 2009, havia registro de 49 Varas com Juizados Especiais no Estado. 

 

 

5.2.1 Caracterização dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul 
 

Em 2008, havia registro de 257 trabalhadores nos Juizados Especiais do Rio Grande 

do Sul, sendo que 205 responderam aos questionários desta investigação. A análise dos 

instrumentos aplicados a estes servidores permitiu conhecer as características 

sociodemográficas dessa amostra, a qual é descrita na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul 
segundo as variáveis sociodemográficas. Porto Alegre, 2009.  

 

Variáveis sociodemográficas n % 
Idade   
 Até 30 anos 98 47,9 
 Mais de 30 anos 105 51,5 
  Não resposta 02 1,0 
Sexo   
  Feminino 140 68,3 
  Masculino 65 31,7 
Escolaridade   
 2º grau completo 06 2,9 
 Superior incompleto 62 30,2 
 Superior completo 86 42,0 
  Pós-graduação 51 24,9 
Estado civil   
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  União estável 95 46,3 
 Solteiro/Divorciado/separado 110 53,6 

Total 205 100,0 
 

Trata-se de uma amostra de trabalhadores jovens, pois 80,5% têm idade de 40 anos ou 

inferior e 47,9% têm menos de 30 anos. São do sexo feminino (68,3%), com nível superior 

(66,9%) e sem companheiro –solteiro/divorciado/ separado (53,6%) (Tabela 1). Esta amostra 

representa 80% dos trabalhadores do JEF na época da coleta dos dados, ou seja, em 2008. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, 
segundo o local de trabalho. Porto Alegre, 2009. 

 
Local de trabalho n % 

Região Metropolitana 102 49,8 
  Canoas 18 8,8 
 Gravataí 04 2,0 
 Novo Hamburgo 41 20,0 
  Porto Alegre 39 19,0 
Interior 103 50,2 
 Caxias do Sul 24 11,7 
 Passo Fundo 20 9,8 
 Pelotas 15 7,3 
 Santa Maria 27 13,2 
  Santana do Livramento 17 8,3 

Total 205 100,0 
 

Quanto ao local de trabalho, aproximadamente metade da amostra trabalha na Região 

Metropolitana de Porto Alegre e os demais nos JEFs do interior do Estado, como 

demonstrado na Tabela 2. 

 
Tabela 3 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul 

segundo função/atividade preponderante. Porto Alegre, 2009.  
 

Função/atividade n % 
Função   
 Analista judiciário 51 24,9 
 Técnico judiciário 95 46,3 
 Agente de segurança 06 2,9 
 Estagiário 50 24,4 
 Outro 02 1,0 
 Sem Resposta 01 0,5 
Função gratificada   
 Sim 122 59,5 
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 Não 77 37,6 
 Sem resposta 06 2,9 
Atividade preponderante   
 Processos físicos 13 6,3 
 Processos virtuais 143 69,8 
 Ambos 36 17,6 
 Atendimento por telefone/Balcão 03 1,5 
 Sem resposta 10 4,9 

Total 205 100,0 
 

Quanto à função (Tabela 3) 71,2% são analistas ou técnicos do Judiciário, que 

recebem função gratificada (59,5%) e trabalham, preponderantemente, com processos 

judiciários encaminhados e analisados de forma eletrônica (87,4%) no seu cotidiano laboral. 

As normas para os processos eletrônicos dos JEFs foram publicadas por meio da Resolução 

13, em 2004, o que explica sua utilização pela maioria dos trabalhadores.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, 
segundo tempo de trabalho. Porto Alegre, 2009.   

 
Tempo de trabalho n % 

No Judiciário   
  De 1 a 5 anos 109 53,2 
 De 6 a 10 anos 58 28,3 
 De 11 a 15 anos 25 12,2 
 De 16 a 20 anos 08 3,9 
 Mais de 20 anos 03 1,5 
  Sem resposta 02 1,0 
No Juizado Especial Federal   
  Menos de 1 ano 53 25,9 
 De 1 a 2 anos 37 18,0 
 De 3 a 4 anos 50 24,4 
 De 5 a 6 anos 26 12,7 
 Mais de 6 anos 34 16,6 
  Sem resposta 05 2,4 
Com o Sistema Eletrônico – e-proc   
  De 1 dia a 6 meses 33 16,1 
 De 7 meses a 1 ano 36 17,6 
 De 1 a 2 anos 61 29,8 
 Mais de 2 anos 71 34,6 
 Sem resposta 04 2,0 

Total 205 100,0 
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Em relação ao tempo de trabalho no Judiciário, 53,2% da amostra trabalha no máximo 

há cinco anos, 43,9% estão no JEF há dois anos ou menos e 63,5% trabalham no máximo há 

dois anos com o e-proc.  

Esses dados são condizentes com a implantação dos Juizados Especiais no Estado, a 

qual ocorreu efetivamente a partir de 2002 quando foram instalados 38,77% das Varas hoje 

existentes; isto é, a época da coleta de dados (2008), haviam transcorrido seis anos. Da mesma 

forma com a implantação dos Processos Eletrônicos (e-proc), que ocorreu a partir da 

publicação da Resolução 13, em 2004, ou seja, a quatro anos do período de coleta dos dados 

em pauta. 

 
Tabela 5 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, 

segundo a jornada de trabalho. Porto Alegre, 2009.   
  

Jornada de trabalho n % 
Aumento com implantação do e-proc  
  Sim 56 27,3 
 Não 146 71,2 
 Sem resposta 03 1,5 
  Total 205 100,0 
Tempo de aumento com implantação do e-proc  
  Menos de uma hora diária 16 28,6 
 Uma hora diária 12 21,4 
 Entre uma e duas horas diárias 15 26,8 
 Duas horas diárias 05 8,9 
 Mais de duas horas diárias 06 10,7 
 Sem resposta 02 3,6 
  Total (*) 56 100 
Número de dias semanais em que ocorre o aumento  
  1 dia 06 10,7 
 2 dias 11 19,6 
 3 dias 12 21,4 
 4 dias 12 21,4 
 5 dias 14 25,0 
 Sem resposta 01 1,8 

  Total (*) 56 100,0 
* Dados dos trabalhadores que responderam Sim a questão anterior: 56 respondentes 
 

Quanto à implantação do e-proc, 71,2% da amostra afirma que não houve aumento da 

jornada de trabalho com a introdução dessa tecnologia e entre os 27,3% afirmaram ter havido 

aumento, 50% responderam que este foi de uma hora diária ou menos (Tabela 5).  
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 A Tabela 6 apresenta a distribuição da amostra segundo a variável Trabalhar para 

a Justiça nas suas casas, sendo que 72,2% dos respondentes não o fazem, somente 22,5% 

referiram trabalhar em casa e 2,5% responderam trabalhar nos finais de semana sempre ou 

quase sempre.   

 

Tabela 6 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, 

segundo a variável Trabalhar para a Justiça fora de expediente. Porto Alegre, 2009.   

 
Trabalho para a justiça n % 

Número de horas semanais trabalhadas em casa     
  De 1 a 3 horas 34 16,6 
 De 4 a 6 horas 09 4,4 
 Mais de 6 horas 03 1,5 
 Não trabalha em casa 148 72,2 
  Sem resposta 11 5,4 
Nos finais de semana   
  Sempre 02 1,0 
 Quase sempre 03 1,5 
 Às vezes 66 32,2 
 Nunca 129 62,9 
 Sem resposta 05 2,4 

Total 205 100,0 
 

Quanto ao aumento do trabalho com a implantação do e-proc, verifica-se na Tabela 7 

que 62,2% da amostra afirmara que este ocorreu e o atribuiu ao aumento do número de 

processos (75,4%), à quantidade de documentos e janelas no computador que necessitam 

consultar (55,6%), a ampliação do horário de funcionamento e à redução do número de 

servidores (17%), indicando o aumento do volume de trabalho. Comparando os números de 

processos distribuídos em 2004 com os distribuídos em 2008, verifica-se o aumento de 65.375 

processos para 133.872, ou seja, o volume dobrou.   

No entanto, cabe lembrar que, para a implantação dos Juizados Especiais, houve a 

contratação de pessoal, o que aumentou o quadro de servidores; porém, não na mesma 

proporção do aumento de trabalho, o que pode ser evidenciado pelas representações gráficas 

das Figuras 1, 2 e 3. De acordo com os dados, na maioria dos JEFs o número de trabalhadores 

é menor do que o estipulado como ideal.  
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Figura 1: Lotação dos JEFs em dezembro de 2007. Fonte: SINTRAJUFE, 2009. 

 

 

Figura 2: Lotação dos JEFs em dezembro de 2008. Fonte: SINTRAJUFE, 2009. 
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Figura 3: Lotação dos JEFs em dezembro de 2009. Fonte: SINTRAJUFE, 2009. 

 

Além do aumento do número de processos distribuídos, também apareceram respostas 

que remetem à intensificação dos ritmos de trabalho, quais sejam: as metas de produtividade 

estabelecidas pela administração (36,6%), as cobranças e as pressões das partes (30,3%), a 

ampliação das atribuições e das competências (28,2%). Esse conjunto de elementos gera a 

aceleração dos ritmos laborais, exigindo adaptação do indivíduo às novas formas do trabalho. 

Para 29,3%, a introdução do e-proc não modificou a quantidade de trabalho ou 

reduziu-a, como apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul, 
segundo a opinião de mudança na quantidade de trabalho com a implantação do e-
proc. Porto Alegre, 2009.  

 
Implantação do e-proc n % 

Mudança na quantidade de trabalho      
 Aumentou muito 88 42,9 
 Aumentou pouco 54 26,3 
 Diminuiu muito 01 0,5 
 Diminuiu pouco 08 3,9 
 Não mudou 51 24,9 
 Sem resposta 03 1,5 
  Total 205 100,0 
Fatores atribuídos para o aumento   (**) 
  Aumento na quantidade de processos 107 75,4 
  Quantidade de janelas/Documentos 79 55,6 
  Metas de produtividade estabelecidas pela administração 52 36,6 
  Cobranças/Pressões feitas pelas partes 43 30,3 
  Ampliação de atribuições/Competências 40 28,2 
  Ampliação do horário de atendimento 17 12,0 
  Redução da quantidade de servidores 17 12,0 
  Outro 13 9,2 
  Total (*) 142  100,0 
* Questão respondida apenas pelos que responderam AUMENTOU: 142 respondentes 
** Percentual estimado sobre o total de casos que responderam AUMENTOU: 142 respondentes 
 
  

 Na comparação entre o trabalho realizado com o Sistema e-proc e o processo físico 

(Tabela 8), a maioria dos trabalhadores (62%) considerou o aumento da possibilidade de 

cometer erros com a utilização do e-proc. Dentre os fatores atribuídos à possibilidade de 

cometer erros no e-proc, os mais citados foram “cansaço” (61,4%) e “Necessidade de alternar 

e copiar dados de outras janelas” (59,8%), seguidos de “Dificuldade de verificar a 

autenticidade dos documentos escaneados” (38,6%), “Tempo disponível para analisar os 

processos” (36,2%) e “Forma de nomeação dos Documentos” (32,3%). 
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Tabela 8 – Comparação entre o trabalho com o Sistema e-proc e o processo físico, segundo 
os trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 
2009. 

Comparação e-proc com processo físico n %  

Possibilidade de cometer erros      
 No e-proc é maior 127 62.0  
 Nos processos físicos é maior 16 7.8  
 Não há diferença 46 22.4  
 Não sabe responder 13 6.3  
 Sem resposta 3 1.5  
  Total 205 100.0  
Fatores atribuídos à possibilidade maior de 
cometer erros no e-proc   (**) 

 

  Tempo disponível para analisar os processos 46 36.2 
 

  
Dificuldade de verificar autenticidade dos doc 
escaneados 49 38.6 

 

  
Necessidade de alternar e copiar dados de 
outras janelas 76 59.8 

 

  Cansaço 78 61.4  
  Metas de produtividade 25 19.7  
  Forma de nomeação dos documentos 41 32.3  
  Outro 15 11.8  
  Total (*) 127   
 
* Questão respondida apenas pelos que responderam e-proc É MAIOR    
** Percentual sobre o total de casos que responderam: No e-proc É MAIOR: 127 respondentes   

 

A Tabela 9 mostra a insatisfação dos profissionais com o Sistema e-proc. Houve maior 

prevalência de insatisfação (insatisfeito e muito insatisfeito) nos itens “Falta de 

velocidade/estabilidade de conexão” (58%), “Visualização dos documentos” (50,3%) e 

“Salvar arquivos em outros sistemas” (44,9%). “Sistema de busca” (65,3%), “Gerenciador de 

arquivos” (62,4%) e “Lista de opções visualizadas” (73,2%) foram avaliados 

satisfatoriamente.  
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Tabela 9 – Satisfação dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul 
com o Sistema e-proc. Porto Alegre, 2009. 

Satisfação com o Sistema e-proc n % 

Facilidade de visualização dos documentos     
 Muito satisfeito 06 2.9
 Satisfeito 92 44.9
 Insatisfeito 91 44.4
 Muito insatisfeito 12 5.9
  Sem resposta 04 2.0
Sistema de busca   
  Muito satisfeito 14 6.8
 Satisfeito 120 58.5
 Insatisfeito 48 23.4
 Muito insatisfeito 18 8.8
  Sem resposta 05 2.4
Gerenciador de arquivos   
  Muito satisfeito 06 2.9
 Satisfeito 122 59.5
 Insatisfeito 57 27.8
 Muito insatisfeito 15 7.3
  Sem resposta 05 2.4

Exibição de folhas de rosto ao abrir arquivos   
 Muito satisfeito 08 3.9
 Satisfeito 96 46.8
 Insatisfeito 64 31.2
 Muito insatisfeito 31 15.1
  Sem resposta 06 2.9
Lista de opções visualizadas   
  Muito satisfeito 16 7.8
 Satisfeito 134 65.4
 Insatisfeito 28 13.7
 Muito insatisfeito 10 4.9
  Sem resposta 17 8.3
Velocidade/estabilidade da conexão   
  Muito satisfeito 03 1.5
 Satisfeito 75 36.6
 Insatisfeito 88 42.9
 Muito insatisfeito 35 17.1
  Sem resposta 04 2.0
Necessidade de salvar arquivos em outros 
sistemas   
  Muito satisfeito 07 3.4
 Satisfeito 99 48.3
 Insatisfeito 75 36.6
 Muito insatisfeito 17 8.3
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 Sem resposta 07 3.4
Total 205 100.0

        
 De acordo com a Tabela 10, 53,7% dos trabalhadores responderam que foram 

treinados pelos próprios colegas de trabalho para a realização de tarefas no e-proc e 23,4% 

não receberam treinamento. Apenas 10,2% dos profissionais referiram terem recebido 

treinamento da chefia e 3,4% da administração.  

 

Tabela 10 – Responsável pelo treinamento para usar o Sistema E-Proc, segundo os 
trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 
2009. 

Treinamento n % 

Responsável pelo treinamento para usar o e-proc     
  Colega de trabalho 110 53.7
 Chefia 21 10.2
 Curso da administração 10 4.9
 Outro 07 3.4
 Não houve treinamento 48 23.4
 Não resposta 09 4.4

Total 205 100.0
 

A Tabela 11 apresenta o número e tempo de duração das pausas realizadas durante a 

jornada de trabalho a partir da implantação do e-proc no qual 60% dos trabalhadores realizam 

uma a duas pausas durante a sua jornada diária de trabalho – de oito horas – e 19% 

informaram que não realizam pausas durante a jornada. Dados semelhantes apareceram nas 

entrevistas quando os trabalhadores relataram que não conseguiam fazer pausas devido à 

demanda de trabalho e são preocupantes, pois podem acarretar lesões por esforço repetitivo ao 

logo do tempo.  

Cabe lembrar que a atividade preponderante para treze trabalhadores são os processos 

físicos, em papel, e três trabalham no atendimento do balcão e do telefone, perfazendo 7,8% 

da amostra. Em relação ao tempo de duração das pausas, 57,1% afirmam realizar até 10 

minutos de pausas. 
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Tabela 11 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio 

Grande do Sul, segundo as pausas na jornada de trabalho. Porto Alegre, 2009. 

Pausas na jornada de trabalho n % 
Número de pausas     
  De uma a duas 123 60,0 
 De três a quatro 38 18,5 
 De cinco a seis 04 2,0 
 Não faz pausas 38 19,0 
  Sem resposta 02 0,5 
Tempo de duração das pausas   
  Até 10 min 117 57,1 
 Mais de 10 min 50 24,4 
 Não faz pausas 38 17,6 

Total 205 100,0 
 

 

5.2.2 Demanda e controle do trabalho no Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul 

 

 

Nesta pesquisa, foi utilizada a escala Job Content Questionnaire (JCQ) proposta para 

medir duas dimensões do contexto laboral: Demanda e Controle do trabalho. Essa escala 

avalia a demanda psicológica do trabalho e o controle que o trabalhador tem de seu 

trabalho(12), ou seja, como ele avalia e percebe a experiência cotidiana de trabalho. Essa escala 

avalia também o Apoio Social que o trabalhador percebe receber de seus colegas e chefia. 

O modelo de Demanda-Controle distingue quatro tipos básicos de experiências no 

trabalho, gerados pela interação dos níveis “altos e baixos” de demanda psicológica e os 

níveis “altos e baixos” de controle, criando quatro grupos: alta exigência do trabalho 

(caracterizado como alta demanda e baixo controle), trabalho ativo (alta demanda e alto 

controle), trabalho passivo (baixa demanda e baixo controle) e baixa exigência (combinando 

baixa demanda e alto controle). 

Para análise de normalidade de distribuição dos dados da escala do JCQ, foi utilizado 

o teste de Shapiro, que apresentou valores de p-valor= 0,003 para o controle e p-valor=0,089 

para demanda, os quais rejeitaram a normalidade de distribuição dos dados da Escala de 

Controle com uma significância de 10%, o mesmo ocorrendo com a escala de Demanda, ou 

seja, significância de 10% também. A partir desses resultados, foram utilizados testes não 

paramétricos para as demais análises. 
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As médias dos trabalhadores nas dimensões Demanda e Controle foram 46,88 

(Dp±7,87) e 61,16 (Dp±10,53), respectivamente. A pontuação em Demanda pode variar entre 

o mínimo de 17 e o máximo de 68 e em Controle entre o mínimo de 24 e o máximo de 96. A 

pontuação mínima nas duas escalas foi de 24 e a máxima em Demanda foi de 64, enquanto o 

Controle foi de 61,16 

 

Pontos de corte Quartis 
 Demanda Controle 

1º Quartil (25%) 41 56 
2º Quartil (Mediana) 46 62 
3º Quartil (75%) 53 70 

Quadro 1 – Pontos de corte para construção do modelo Demanda- Controle em 16 quadrantes. Porto 
Alegre, 2009 

 

Para definição dos pontos de cortes para construção do modelo, utilizou-se o método 

dos quartis, criando 16 quadrantes/ células seguindo os comentários constantes no JCQ Center 

(32). Optou-se por excluir o segmento da amostra que apresentou valores mais próximos das 

médias, a fim de melhorar a classificação de erro.  

Com o modelo dos quartis, os escores dos profissionais do JEF foram enquadrados nos 

quadrantes, conforme a Figura 4, que segue. 

 

 41 53  

Baixa 
Exigência   

Trabalho 
Ativo 

 

Intermediário 
 
  

70 

 
 

 

Co
nt
rol
e 

Trabalho 
Passivo 

   

Alta 
Exigência 

   

56 

  Demanda   

Figura 4 – Distribuição dos pontos de corte para construção do modelo de Karasek. 

 

Utilizando esse modelo, foram criados cinco grupos: alta exigência do trabalho 

(caracterizado como alta demanda e baixo controle), trabalho ativo (alta demanda e alto 

controle), trabalho passivo (baixa demanda e baixo controle), baixa exigência (combinando 

baixa demanda e alto controle) e o grupo dos indivíduos com escores intermediários, 

próximos às médias, o qual obteve a proporção de 30,2%, ou seja, 62 sujeitos. 
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Tabela 12 - Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul, segundo os grupos do modelo Demanda-Controle. Porto Alegre, 2009. 

 
Modelo Demanda-Controle n % 
Alta exigência 41 20,0 
Baixa exigência 34 16,6 
Trabalho ativo 25 12,2 
Trabalho passivo 43 21,0 
Intermediário 62 30,2 
Total 205 100 

 

A classificação pelo modelo Demanda-Controle demonstrou que 20% dos 

trabalhadores estão vivenciando Alta Exigência de Trabalho, ou seja, situados no grupo de 

vulnerabilidade para o estresse e 16,6% encontram-se na condição de Baixa Exigência, que 

também pode gerar estresse, devido ao alto controle. Assim, constata-se que 36,6% dos 

trabalhadores do JEF se encontram em condição de exposição ao estresse no trabalho. 

Observa-se também a maior proporção de trabalhadores no grupo intermediário de exposição 

ao estresse, ou seja, aqueles trabalhadores cujos escores se encontravam próximos à média. 

 
Tabela 13 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 

Sul segundo as variáveis sociodemográficas e os grupos do modelo Demanda-
Controle. Porto Alegre, 2009. 

 
Modelo Demanda-Controle  

 
Variáveis sociodemográficas 

Alta 
exigência 

% 

Trabalho 
passivo 

% 

Baixa 
exigência 

% 

Trabalho 
ativo 

% 

p-valor 

Idade     0,082 
   Até 30 anos 14,3 25,5 20,4 12,2  
   Mais de 30 anos 25,7 16,2 13,3 11,4  
Sexo     0,710 
   Feminino 18,6 21,4 15,0 10,0  
   Masculino 23,1 20,0 20,0 16,9  
Escolaridade     0,467 
   Superior incompleto 12,9 25,8 22,6 9,7  
   Superior completo 25,6 19,8 16,3 12,8  
   Pós graduação 17,6 17,6 11,8 13,7  
Estado civil     0,065 
   União estável/ casado 24,2 14,7 12,6 14,7  
   Separado/ Div./ Viúvo 16,4 26,4 20,0 10,0  

 

A Tabela 13 acima mostra a distribuição das variáveis sociodemográficas dos 

trabalhadores segundo os grupos do modelo de Karasek, as quais não apontaram diferenças 
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estatisticamente significativas, demonstrando que estas variáveis não interferiram nos escores 

dos servidores do JEF. 

 
Tabela 14 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 

Sul segundo as características do trabalho e grupos do Modelo Demanda-Controle. 
Porto Alegre, 2009.  

 
Modelo Demanda-Controle 

Características do trabalho 
 

Alta 
exigência 

% 

Trabalho 
passivo 

% 

Baixa 
exigência 

% 

Trabalho 
ativo 

% 

p-valor 

Local de trabalho     0,009 
  Região Metropolitana 25,3 18,2 10,1 15,2   
  Interior 12,6 24,3 23,3 9,7   
Função     0,005 
  Analista judiciário 21,6 21,6 19,6 7,8   
 Técnico judiciário 22,1 17,9 10,5 20,0   
  Estagiário 8,0 28,0 26,0 4,0   
Atividade preponderante     0,615 
  Processos físicos 15,4 23,1 23,1 23,1   
  Processos virtuais 21,0 23,1 16,1 9,8   
 

Observando a proporção de trabalhadores do Juizado segundo os grupos do Modelo 

Demanda-Controle e as características do trabalho (Tabela 14), verificou-se que há uma 

proporção maior de profissionais da Região Metropolitana que percebem seu trabalho com 

Alta Exigência (25,3%), em relação ao interior, onde 24,3% dos servidores percebem o 

Trabalho Passivo e com Baixa Exigência (23,3%), havendo diferença estatística entre esses 

grupos (p-valor<0,05). Quanto à função, os técnicos e os analistas do Judiciário apresentam 

proporção superior a 20% no grupo de Alta Exigência, enquanto os estagiários estão alocados 

no Trabalho Passivo e de Baixa Exigência (p-valor<0,05). No entanto, quanto à atividade 

preponderante desenvolvida por esses profissionais, não houve diferença estatística entre os 

grupos que trabalham com processos virtuais ou físicos, indicando que a modalidade de 

trabalho não influenciou os escores dos trabalhadores.  

Há evidências que sugerem haver relação entre a classificação JCQ o local de trabalho 

e setor/função, pois se observam 25,3% dos trabalhadores da Região Metropolitana com 

escores classificados em Alta Exigência. No interior, esse percentual é de 12,6%.  
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Tabela 15 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul segundo o tempo de trabalho e grupos do Modelo Demanda-Controle. Porto 
Alegre, 2009. 

 
Modelo Demanda-Controle 

Tempo de trabalho 
 

Alta 
exigência 

% 
 

Trabalho 
passivo 

% 

Baixa 
exigência 

% 

Trabalho 
ativo 

% 

p-valor 

No Judiciário        0,811 
  Até 10 anos 19,8 21,0 15,6 13,2   
  Mais de 10 anos 22,2 19,4 19,4 8,3   
No JEF        0,001 
 Até 2 anos 12,2 30,0 23,3 5,6   
 De 3 a 4 anos 26,0 10,0 16,0 16,0   
  5 anos ou mais 28,3 15,0 8,3 18,3   
Com o e-proc        0,067 
  Menos de 1 ano 18,8 29,0 20,3 4,3   
 De 1 a 2 anos 21,3 23,0 11,5 11,5   
  3 anos ou mais 19,7 12,7 16,9 18,3   

 

Na distribuição dos trabalhadores segundo os grupos do Modelo Demanda-Controle e 

o Tempo de Trabalho (Tabela 15), verificou-se que o tempo no Judiciário e o de uso de 

processos virtuais – e-proc não influenciaram os escores dos trabalhadores; no entanto, 

analisando o tempo de trabalho no JEF, observou-se que, entre os trabalhadores com 3 anos 

ou mais, a proporção de servidores com Alta Exigência é de 26% e 28,3%, respectivamente 

enquanto no grupo de Trabalho Passivo, no qual existe Baixa Demanda e alto controle, 30% 

dos servidores têm tempo de trabalho até dois anos.  

Cabe lembrar que no grupo com menos tempo de trabalho – até dois anos – se 

encontram os estagiários, os quais também ajudam a compor o percentual de 23,3% do grupo 

de trabalhadores com Baixa Exigência – baixa demanda e baixo controle.  
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Tabela 16 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul segundo a percepção sobre o trabalho e os grupos do Modelo Demanda-Controle. 
Porto Alegre, 2009. 

 
Modelo Demanda-Controle 

Trabalho 
 

Alta 
exigência 

% 
 

Trabalho 
passivo 

% 
 

Baixa 
exigência 

% 
 

Trabalho 
ativo 

% 
 

p-valor 

Mudança na jornada de trabalho com 
implantação do e-proc         0,012 
  Aumentou 26,8 10,7 7,1 16,1   
  Não aumentou 17,1 24,7 20,5 11,0   
Trabalha para a Justiça em casa         0,070 
  Menos de uma hora diária 30,4 13,0 13,0 17,4   
  Uma hora diária 16,2 25,0 16,9 10,8   
Mudança na quantidade de trabalho 
com implantação e-proc        0,000 
  Aumentou 25,4 16,9 12,0 13,4   
  Não aumentou 6,7 30,0 28,3 8,3   
 

A Tabela 16 apresenta a distribuição dos trabalhadores do Juizado segundo as 

variáveis relacionadas ao aumento do volume de trabalho e os grupos do modelo Demanda-

Controle, demonstrando que houve diferença significativa (p<0,05) entre os grupos Alta 

Exigência e Trabalho Passivo. No grupo de Alta Exigência, a proporção de trabalhadores que 

percebem aumento do trabalho com a implantação do e-proc é maior que a que não percebe, 

com 25,4% e 6,5%, respectivamente; enquanto no Grupo de Trabalho passivo a proporção de 

16,7% percebe este aumento.  

 

Tabela 17 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul, segundo as pausas e os grupos do Modelo Demanda-Controle. Porto Alegre, 
2009. 

 
Modelo Demanda-Controle 

Pausas na jornada de trabalho 
 

Alta 
exigência 

% 

Baixa 
exigência 

% 

Trabalho 
ativo 

% 

Trabalho 
passivo 

% 

p-
valor 

Número de pausas          0,070 
  Não faz pausas 46,4 10,7 10,7 32,1   
  Faz pausas 24,6 26,3 19,3 29,8   
Duração das pausas       0,062 
  Até 10 min 31,6 23,7 19,7 25,0   
  Mais de 10 min 10,3 33,3 17,9 38,5   
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Analisando a Tabela 17, que apresenta a distribuição dos trabalhadores segundo as 

pausas na Jornada de Trabalho, verifica-se que não houve diferença significativa entre os 

grupos que fazem e não fazem pausas durante a jornada de trabalho nem sua duração. Isso 

indica que a percepção de exigência e controle no trabalho não está associada à realização 

dessa atividade.  

 
Tabela 18 – Distribuição das características dos supervisores do Juizado Especial Federal do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009. 
 

Características do supervisor n % 
Preocupa-se com o bem-estar de seus subordinados   
 Discordo fortemente 09 4,7 
 Discordo 22 11,5 
 Concordo 121 63,6 
 Concordo fortemente 39 20,4 
Presta atenção às coisas que eu falo     
 Discordo fortemente 10 5,2 
 Discordo 19 9,9 
 Concordo 115 60,2 
 Concordo fortemente 47 24,6 
Expõe a conflitos ou hostilidades   
 Discordo fortemente 80 41,9 
 Discordo 81 42,4 
 Concordo 21 11 
 Concordo fortemente 07 3,7 
 Sem resposta 02 1,0 
Ajuda a fazer o trabalho     
 Discordo fortemente 16 8,4 
 Discordo 36 18,8 
 Concordo 100 52,6 
 Concordo fortemente 36 18,8 
  Sem resposta 03 1,6 
É bem sucedido em promover o trabalho em equipe   
 Discordo fortemente 07 3,7 
 Discordo 35 17,1 
 Concordo 108 52,7 
 Concordo fortemente 37 18,3 
 Sem resposta 04 2,0 

Total 191(*) 100,0 
(*) Excluídos 14 respondentes que não têm supervisor. 

 

O modelo-demanda-controle posteriormente a sua criação incorporou outra dimensão 

psicológica, o suporte social, incluindo componentes de natureza coletiva, capazes de 
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modificar as dimensões de ordem individual da relação demanda-controle e saúde. O suporte 

social é considerado em dois subgrupos de questões: suporte da supervisão ou supervisor e 

suporte dos colegas de trabalho. 

A partir dois dados da Tabela 18, verifica-se que os servidores do JEF consideram que 

o supervisor fornece suporte à medida que se preocupa com o bem-estar de seus subordinados 

(84%), presta atenção às coisas que eu falo (84,8%), não os expõe a conflitos ou hostilidades 

(80,4%), ajuda a fazer o trabalho (71,4%) e é bem-sucedido em promover o trabalho em 

equipe (71%).  

 
Tabela 19 – Distribuição das características dos colegas de trabalho dos servidores do 

Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009. 
 

Características dos colegas de trabalho n % 
São competentes na realização das atividades   
 Discordo fortemente 02 1,0 
 Discordo 12 5,9 
 Concordo 120 58,5 
 Concordo fortemente 68 33,2 
 Sem resposta 03 1,5 

Interessam-se pelo acontece comigo     
 Discordo fortemente 02 1,0 
 Discordo 32 15,6 
 Concordo 143 69,8 
 Concordo fortemente 27 13,2 
  Sem resposta 01 0,5 

Expõem a conflitos ou hostilidades    
 Discordo fortemente 62 30,2 
 Discordo 91 44,4 
 Concordo 42 20,5 
 Concordo fortemente 07 3,4 
 Sem resposta 03 1,5 
São amigáveis     
 Discordo fortemente 0,0 0,0 
 Discordo 07 3,4 
 Concordo 122 59,5 
 Concordo fortemente 75 36,6 
  Sem resposta 01 0,5 
Encorajam uns aos outros a trabalharem juntas   
 Discordo fortemente 04 2,0 
 Discordo 49 23,9 
 Concordo 119 58,0 
 Concordo fortemente 32 15,6 
 Sem resposta 01 0,5 
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São colaborativos na realização das atividades     
 Discordo fortemente 03 1,5 
 Discordo 23 11,2 
 Concordo 134 65,4 
 Concordo fortemente 43 21,0 
  Sem resposta 02 1,0 

Total 205 100,0 
 

As características dos colegas de trabalho denotam respeito e coleguismo entre os 

servidores, pois são descritos como competentes na realização das atividades (91,7%), 

interessam-se pelo que acontece com o colega (83%), não expõem o colega a conflitos ou 

hostilidades (74,6%); são amigáveis (96,1%); encorajam uns aos outros a trabalharem juntos 

(73,6%) e são colaborativos na realização das atividades (86,4%). 

A partir das características dos supervisores e dos colegas de trabalho verifica-se que o 

grupo de trabalhadores do JEF do Estado do Rio Grande do Sul percebe apoio social. 

Para realizar as análises estatísticas do Modelo Demanda-Controle, com o SRQ optou-

se por criar dois grupos aglutinando-se os escores dos grupos com alta exigência e trabalho 

passivo versus os grupos de baixa exigência e trabalho ativo, considerando que os dois 

primeiros são os vulneráveis ao estresse laboral. Desse modo a variável Demanda-Controle 

ficou configurada como dicotômica – com estresse e sem estresse –, com a finalidade de testar 

sua associação com a variável qualitativa: presença de distúrbio psiquiátrico menor. 

 

 

5.2.3 Rastreamento de distúrbios mentais entre os trabalhadores do Juizado Especial Federal 
do Rio Grande do Sul 

 

 

O SRQ-20 é um instrumento recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para estudos comunitários de rastreamento de distúrbios psiquiátricos menores, 

principalmente nos países em desenvolvimento, por preencher os critérios de facilidade de 

uso e custo reduzido. O ponto de corte do SRQ-20 pode apresentar variação considerável, de 

5/6 a 10/11, dependendo do contexto cultural em que é aplicado. Neste estudo, optou-se pelo 

7 para ambos os sexos por ser um ponto de corte considerado ideal, apesar de alguns 

estudos(13) utilizarem o ponto de corte em 6 para homens.  
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Tabela 20 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul, segundo os escores do SRQ-20. Porto Alegre, 2009. 

 
Escore SRQ n % 

Menor que 7 129 62,9 

Igual ou maior que 7 76 37,1 

 
Com o ponto de corte em 7 constatou-se que 37,1% dos funcionários do JEF 

apresentaram escore igual ou superior a 7, denotando propensão a apresentar Distúrbios 

Psíquicos Menores (DPM). 

 

Tabela 21 – Distribuição dos escores do SRQ segundo os grupos do modelo Demanda - 
Controle. Porto Alegre, 2009. 

 
Modelo Demanda-Controle Média DP Mínimo Máximo 

Alta exigência 7,62 4,60 0,00 17,00 
Baixa exigência 3,21 3,46 0,00 14,00 
Trabalho ativo 6,25 3,86 0,00 16,00 
Trabalho passivo 4,90 3,30 0,00 12,00 
Intermediários 4,93 3,42 0,00 12,00 
Teste de Kruskal-Wallis= p-valor = 0,000 

 
Na tabela 21, são apresentadas as médias do SRQ segundo os grupos do modelo 

Demanda-Controle e um p-valor indicando que há diferença significativa entre os grupos, 

porém não sabemos quais grupos estão diferindo significativamente entre si. Frente a isso, 

optou-se por construir o gráfico de barras de erro que segue. 

 

 
Figura 5: Gráfico de barra de erros, escores SRQ x Demanda Controle 
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Quando as barras não se sobrepõem, é porque diferem significativamente entre si. 

Verifica-se no Gráfico que a barra do grupo de alta exigência não se sobrepõe com a barra do 

grupo de baixa exigência, então esses dois grupos diferem entre si significativamente quanto 

ao escore SRQ, ou seja, o escore médio do SRQ do grupo de alta exigência é 

significativamente maior que o escore médio do SRQ do grupo de baixa exigência. 

O grupo de baixa exigência também difere significativamente do grupo de trabalho 

ativo. Já as barras dos grupos de alta exigência e de trabalho ativo se sobrepõem, portanto 

entre esses dois grupos não há diferença significativa nas médias do SRQ. 

Observando as médias e os valores (máximos e mínimos), verifica-se que os grupos 

com Alta Exigência e Trabalho Ativo alcançaram os maiores valores, indicando que em 

ambos os grupos encontram-se trabalhadores com Distúrbios Psiquiátricos Menores (DPM), 

haja vista a média de 7,62 do grupo com Alta Exigência e as pontuações de 17 e 16 no SRQ, 

no qual o valor superior a 7 indica presença dessa alteração da saúde. 

 
Tabela 22 – Distribuição dos escores do SRQ-20 dos trabalhadores do Juizado Especial 

Federal do Rio Grande do Sul segundo as variáveis sociodemográficas. Porto Alegre, 
2009. 

 
Escore SRQ 

Variáveis sociodemográficas Média D. Padrão p-valor 
Idade    0,432 
 Até 30 anos 5,35 3,55   
  31 anos ou mais 5,17 4,19   
Sexo     0,022 
  Feminino 5,72 3,77   
  Masculino 4,43 4,18   
Escolaridade    0,393 
 2º grau completo 6,83 4,49   
 Superior incompleto 5,63 3,49   
 Superior completo 4,99 4,05   
  Pós-graduação 5,31 4,23   
Estado civil    0,580 
 Casado/União estável 5,54 4,10   
  Solteiro/Divorciado/Separado 5,12 3,81   

 

Segundo os dados do SRQ-20 e as variáveis sociodemográficas, pode-se constatar 

diferença significativa da média do SRQ por sexo (p<0,05). O grupo do sexo feminino 

apresentou escore SRQ médio significativamente maior que o grupo masculino, enquanto a 

escolaridade e o estado civil não afetaram os escores no teste. 
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Tabela 23 – Distribuição dos escores do SRQ dos trabalhadores do Juizado Especial Federal 

do Rio Grande do Sul segundo as características laborais. Porto Alegre, 2009. 
 

Escore SRQ 
Características laborais Média DesPad p-valor 

Local de trabalho/município    0,039 
 Região Metropolitana 5,84 3,77   
  Interior 4,83 4,08   
Função    0,724 
  Analista judiciário 5,12 4,02   
 Técnico judiciário 5,35 4,27   
  Estagiário 5,42 3,32   
Atividade preponderante    0,758 
  Processos físicos 5,42 4,08   
 Processos virtuais 5,56 4,17   
 Ambos 4,50 3,10   
  Atendimento por telefone/Balcão 5,00 3,46   
 

Na apresentação dos dados da Tabela 23, verifica-se que a média dos trabalhadores da 

Região Metropolitana é superior à dos trabalhadores do interior (p<0,05), demonstrando 

diferença entre a carga psíquica desses dois grupos. Quanto à função e à atividade 

preponderante dos trabalhadores do JEF, não houve diferença entre os grupos. 

 
Tabela 24 – Distribuição dos escores do SRQ dos trabalhadores do Juizado Especial Federal 

do Rio Grande do Sul segundo o tempo de trabalho. Porto Alegre, 2009. 
 

Escore SRQ 
Tempo de trabalho Média DesPad p-valor 

No Judiciário    0,445 
  Até 10 anos 5,37 3,90   
  Mais de 10 anos 5,06 4,28   
No JEF    0,070 
  Até 2 anos 5,17 3,61   
 De 3 a 4 anos 6,35 4,31   
  5 anos ou mais 4,76 3,99   
Com o E-Proc    0,235 
  Menos de 1 ano 5,78 3,77   
 De 1 a 2 anos 5,27 3,94   
  3 anos ou mais 4,82 4,13   
 

A Tabela 24 apresenta os resultados da análise dos escores do SRQ dos trabalhadores 

segundo o tempo de Trabalho. Não foi encontrada diferença estatística significativa entre os 

grupos. 
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Tabela 25 – Distribuição dos escores do SRQ dos trabalhadores do Juizado Especial Federal 
do Rio Grande do Sul, segundo as pausas durante a jornada de trabalho. Porto Alegre, 
2009. 

 
Escore SRQ 

Pausas na jornada de trabalho Média DesPad p-valor 
Número de pausas   0,002 

 Não faz pausas 7,14 4,05  
 Faz pausas 4,89 3,83  

Duração das pausas   0,030 
 Menos de 10 min 5,32 3,91  
 Mais de 10 min 3,90 3,36  

 

Na análise dos dados, verificou-se que a média do SRQ foi maior entre os 

trabalhadores que não fazem pausas em relação ao grupo que faz pausas (p < 0,05) e foi 

menor no grupo que faz pausas com tempo superior a 10 minutos (p < 0,05).  Cabe lembrar 

que no grupo que faz pausa com tempo inferior a 10 minutos estão incluídos aqueles 

trabalhadores que não fazem pausas. A pausa durante a jornada laboral, bem como o tempo, 

influenciou positivamente as médias do SRQ-20. 

 

 

5.2.4 Alterações de saúde dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul 

 

 
Tabela 26 – Distribuição dos problemas de visão dos trabalhadores do Juizado Especial 

Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009. 
 

Problemas de visão n % 
 Sempre 59 28,8 
Dor ou ardência nos olhos Quase sempre 49 23,9 
 Às vezes 82 40,0 
 Nunca 15 7,3 
 Sempre 62 30,2 
Ressecamento nos olhos Quase sempre 47 22,9 
 Às vezes 62 30,2 
  Nunca 34 16,6 
 Sempre 85 41,5 
Cansaço nos olhos Quase sempre 45 22,0 
 Às vezes 69 33,7 
 Nunca 06 2,9 
 Sempre 56 27,3 
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Visão embaralhada ou desfocada Quase sempre 37 18,0 
 Às vezes 93 45,4 
  Nunca 19 9,3 
 Há menos de 6 meses 10 4,9 
Tempo em que iniciou  Entre 6 meses e 1 ano atrás 17 8,3 
uso de lentes ou óculos Entre 1 ano e 2 anos atrás 13 6,3 
 Há mais de 2 anos 102 49,8 
 Não usa 62 30,2 
 Sem resposta 01 0,5 
 Há menos de 6 meses 35 17,1 
 Entre 6 meses e 1 ano atrás 31 15,1 
Aumento do grau das Entre 1 ano e 2 anos atrás 41 20,0 
suas lentes ou óculos Há mais de 2 anos 14 6,8 
 Não usa 62 30,2 
  Sem resposta 22 10,7 
 Sempre 17 8,3 
 Quase sempre 04 2,0 
Uso de colírio durante o trabalho Às vezes 37 18,0 
 Nunca 146 71,2 
 Sem resposta 01 0,5 
 Há menos de 6 meses 83 40,5 
 Entre 6 meses e 1 ano atrás 56 27,3 
Última consulta ao oftalmologista Entre 1 ano e 2 anos atrás 26 12,7 
 Há mais de 2 anos 14 6,8 

 

Não fez consulta nos últimos 3 
anos 25 12,2 

  Sem resposta 01 0,5 
Total 205 100,0 

 

Quanto às alterações visuais, verifica-se a alta prevalência de sintomas constantes 

sempre ou quase sempre na amostra, qual seja, dor ou ardência nos olhos (52,7%), 

ressecamento nos olhos (53,1%), cansaço nos olhos (63,5%), visão embaralhada ou desfocada 

(45,3%) e embaralhada ou desfocada às vezes 45,2%. Quanto ao uso de lentes e/ou óculos, 

apenas 30,2% não os utilizam e, entre os que os utilizam, 90,2% aumentaram o grau das suas 

lentes nos últimos dois anos, no máximo. Para esse dado, cabe lembrar que a amostra do 

presente estudo é jovem, com idade inferior a 40 anos (80,5%). 
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Tabela 27 – Distribuição do sintoma de dor dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do 
Rio Grande do Sul segundo a região do corpo. Porto Alegre, 2009. 

 

Dores n % 
 Sempre 55 26,8 
Pescoço Quase sempre 48 23,4 
 Às vezes 88 42,9 
 Nunca 14 6,8 
 Sempre 53 25,9 
Costas Quase sempre 65 31,7 
 Às vezes 79 38,5 
  Nunca 08 3,9 
 Sempre 405 22,0 
Ombros Quase sempre 53 25,9 
 Às vezes 80 39,0 
 Nunca 27 13,2 
 Sempre 21 10,2 
Braços Quase sempre 46 22,4 
 Às vezes 95 46,3 
 Nunca 42 20,5 
  Sem resposta 01 0,5 
 Sempre 07 3,4 
Cotovelos Quase sempre 15 7,3 
 Às vezes 72 35,1 
 Nunca 111 54,1 
 Sempre 33 16,1 
Punhos/mãos Quase sempre 47 22,9 
 Às vezes 95 46,3 
  Nunca 30 14,6 
 Sempre 17 8,3 
Dedos das mãos Quase sempre 20 9,8 
 Às vezes 92 44,9 
 Nunca 75 36,6 
 Sem resposta 01 0,5 
 Sempre 14 6,8 
Pernas Quase sempre 23 11,2 
 Às vezes 97 47,3 
 Nunca 70 34,1 
  Sem resposta 01 0,5 
 Sempre 08 3,9 
Pés Quase sempre 10 4,9 
 Às vezes 73 35,6 
 Nunca 113 55,1 
 Sem resposta 01 0,5 

Total 205 100,0 



59 

 

Observando as queixas de dor dos servidores do Juizado Especial, com exceção de dor 

nos cotovelos e nos pés assinalada por 54,1% e 55,1% dos trabalhadores como nunca as terem 

sentido, as demais foram assinaladas. Dor no pescoço foi relatada por 93,1%, nas costas por 

96,1%, nos ombros por 86,8% e nos punhos/mãos por 85,5%. Dores nessas regiões do corpo 

podem estar associadas à atividade dos trabalhadores. 

 

Tabela 28 – Distribuição dos sintomas apresentados pelos trabalhadores do Juizado Especial 
Federal do Rio Grande do Sul nos últimos dois anos. Porto Alegre, 2009. 

 
Sintomas Sim % (*) 

Sente-se nervoso, tenso ou preocupado 142 69,3 
Dores de cabeça frequentes 96 46,8 
Dorme mal 86 42,0 
Cansa-se com facilidade 86 42,0 
Tem se sentido triste ultimamente 83 40,5 
Tem dificuldade para realizar as atividades diárias com satisfação  73 35,6 
Tem sensações desagradáveis no estômago 68 33,2 
Sente-se cansado o tempo todo 63 30,7 
Tem má digestão 60 29,3 
Assusta-se facilmente 56 27,3 
Tem dificuldades de pensar com clareza 56 27,3 
Tem dificuldades para tomar decisões 48 23,4 
Tem tremores de mão 41 20,0 
Tem dificuldades no serviço 40 19,5 
Tem perdido o interesse pelas coisas 36 17,6 
Tem chorado mais do que de costume 35 17,1 
Falta de apetite 22 10,7 
Sente-se incapaz de desempenhar um papel útil na vida 10 4,9 
Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo 06 2,9 
Tem tido ideias de acabar com a vida 03 1,5 

* Percentual estimado sobre o total da amostra: 205 respondentes 
 

Quanto aos demais sintomas referidos pelos servidores do Juizado Especial, verificam-

se que os mais citados se referem a alterações psicológicas, tais como nervosismo, cefaleia, 

insônia, cansaço, falta de satisfação, entre outras. Também se podem observar alterações 

gastrointestinais (má digestão e falta de apetite) que podem representar a somatização da 

tensão experimentada no trabalho.  
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Tratamento psicológico/psiquiátrico n % 
Anos em que esteve em tratamento   
 2008 41 20,0 
 2007 38 18,5 
 2006 31 15,1 
 Antes de 2006 40 19,5 
  Não fez tratamento 128 62,4 

 
Quadro 2 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal segundo o tempo em  

que fazem tratamento psicológico ou psiquiátrico. Porto Alegre, 2009. 
  

 Frente aos sintomas relatados, no que tange a tratamento psicológico e/ou psiquiátrico 

(Quadro 2), 62,4% dos respondentes referiam que não estiveram em tratamento. Em 2006, o 

percentual de profissionais que procuraram essa modalidade de tratamento foi de 15,1%, 

sendo que em 2008 foi de 20%. Não houve diferença estatística significativa entre os anos; no 

entanto, é necessário atentar para esses dados. 

 

Tabela 29 – Distribuição dos atendimentos/tratamentos realizados pelos trabalhadores do 
Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul nos últimos dois anos. Porto 
Alegre, 2009. 

 

Atendimento/Tratamento n % 
 Procura de atendimento nos últimos 2 anos     
 Sim 97 47,3 
 Não 107 52,2 
  Sem resposta 01 0,5 

Tratamentos realizados nos últimos 2 anos  (*) 
 Anti-inflamatórios 98 47,8 
 Ansiolíticos 40 19,5 
 Acupuntura 34 16,6 
 Massoterapia 63 30,7 
 Florais 25 12,2 
 Reeducação postural 25 12,2 
 Fisioterapia 49 23,9 
 Quiropraxia 08 3,9 
 Yoga 11 5,4 
 Hidroginástica 16 7,8 
 Antidepressivos 35 17,1 
 Remédios para dormir 19 9,3 
 Não realizou nenhum tratamento 57 27,8 

Total 205 100,0 
* Percentual estimado sobre o total da amostra: 205 respondentes 
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Além de atendimento psicológico, os trabalhadores do JEF recorreram a outros tipos 

de atendimentos (47,3%), como se pode visualizar na Tabela 26, na qual se mescla o uso de 

medicações (anti-inflamatórios, antidepressivos e soníferos) a diferentes terapias e atividades 

e apenas 27,8% dos servidores (57) não realizaram nenhum tratamento. 

Na seqüência, apresentamos os testes estatísticos entre as alterações de saúde e os 

escores do SRQ e do Modelo Demanda Controle. 

Para análise estatística das alterações visuais em relação aos escores do SRQ, optou-se 

por agregar em um grupo as respostas sempre e quase sempre versus as respostas às vezes e 

nunca. Esse procedimento criou dois grupos em cada variável e possibilitou calcular o 

quiquadrado.  

 

Tabela 30 – Distribuição alterações visuais dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do 
Rio Grande do Sul, segundo os escores no SRQ. Porto Alegre, 2009. 

 
Escore SRQ 

Alterações visuais Média DP p-valor 
Dor ou ardência nos olhos     0,000 
  Sempre 6,5 3,9   
 Quase sempre 6,5 4,3   
 Às vezes 4,3 3,4   
 Nunca 2,5 3,0   
Ressecamento nos olhos     0,000 
  Sempre 6,7 3,8   
 Quase sempre 5,7 4,2   
 Às vezes 4,7 3,6   
  Nunca 3,3 3,4   
Cansaço nos olhos    0,002 
  Sempre 6,3 3,7   
 Quase sempre 5,6 4,5   
 Às vezes 4,1 3,5   
 Nunca 2,4 2,9   
Visão embaralhada ou desfocada     0,000 
  Sempre 6,7 3,6   
 Quase sempre 6,3 4,8   
 Às vezes 4,5 3,5   
  Nunca 3,1 3,6   

 

Observando os dados da Tabela 30, verifica-se que as médias dos trabalhadores que 

apresentam alterações na visão sempre ou quase sempre são superiores no SRQ-20, quando 

comparadas às dos que apresentam às vezes ou nunca, com diferença estatística entre os 

grupos (p < 0,05). E observando as médias do grupo que apresenta “sempre” alterações 
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visuais, verifica-se que são superiores às dos que apresentam “às vezes” e estão próximas a 7, 

indicando que um percentual dos trabalhadores com DPM está alocado neste grupo. 

Para análise das dores osteomusculares, optou-se por agrupar as respostas sempre e 

quase sempre e no outro as respostas às vezes e nunca, para a análise estatística.  

 

Tabela 31 – Distribuição da presença de dor dos trabalhadores do Juizado Especial Federal 
do Rio Grande do Sul, segundo os escores no SRQ. Porto Alegre, 2009. 

 
Escore SRQ 

Presença de dor Média DesPad p-valor 
  Sempre 6,9 4,1  0,000 
Pescoço Quase sempre 6,1 4,0   
 Às vezes 4,2 3,4   
 Nunca 3,4 3,3   
  Sempre 6,8 4,2  0,002 
Costas Quase sempre 5,5 3,9   
 Às vezes 4,5 3,5   
  Nunca 2,1 3,1   
  Sempre 7,2 4,1  0,000 
Ombros Quase sempre 6,0 3,9   
 Às vezes 4,4 3,5   
 Nunca 3,4 3,5   
  Sempre 8,3 4,0 0,000  
Braços Quase sempre 6,8 4,2   
 Às vezes 4,8 3,6   
  Nunca 3,4 3,2   
  Sempre 9,3 4,5  0,003 
Cotovelos Quase sempre 5,1 4,2   
 Às vezes 6,3 4,3   
 Nunca 4,4 3,3   
  Sempre 7,5 4,0 0,000  
Punhos/mãos Quase sempre 5,7 3,8   
 Às vezes 5,1 3,7   
  Nunca 3,1 3,7   
  Sempre 8,9 4,8  0,000 
Dedos das mãos Quase sempre 7,6 3,7   
 Às vezes 5,1 3,6   
 Nunca 4,1 3,5   
  Sempre 8,7 4,7  0,000 
Pernas Quase sempre 7,2 4,1   
 Às vezes 5,6 3,7   
  Nunca 3,6 3,3   
  Sempre 8,4 3,0  0,004 
Pés Quase sempre 7,2 6,1   
 Às vezes 6,0 3,9   
  Nunca 4,5 3,6   
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Observando a Tabela 31, verificam-se diferenças significativas das médias do SRQ 

para todas as variáveis de dores osteomusculares (p < 0,05), sendo que as médias do grupo 

que apresenta dor sempre e quase sempre são superiores às dos que apresentam dor às vezes 

ou nunca. Cabe salientar que as médias das respostas “sempre” são muito próximas de ou 

ultrapassam 7, indicando que os trabalhadores com DPM estão alocados nesse grupo.   

Os dados mostram que as maiores médias no SRQ-20 foram alcançadas pelos 

trabalhadores que referiram sempre dor nos cotovelos (9,3), seguidos por dor nos dedos das 

mãos (8,9), pernas (8,7) e braços (8,3), variáveis com médias superiores a 7 no SRQ.  

 

Tabela 32 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul, segundo os grupos do Modelo Demanda-Controle e os problemas de visão. 
Porto Alegre, 2009. 

 

Modelo Demanda-Controle 

Presença de problemas de visão 
 

Alta 
exigência 

% 

Trabalho 
passivo 

% 

Baixa 
exigência 

% 

Trabalho 
ativo 

% 

p-valor 

 Dor ou ardência nos olhos        0,035 
 Sempre 27,1 20,3 6,8 15,3   
 Quase sempre 26,5 28,6 14,3 12,2   
 Às vezes 14,6 17,1 22,0 8,5   
  Nunca 0,0 20,0 33,3 20,0   
Ressecamento nos olhos         0,004 
  Sempre 25,8 21,0 6,5 14,5   
  Quase sempre 23,4 25,5 12,8 8,5   
  Às vezes 21,0 17,7 14,5 14,5   
  Nunca 2,9 20,6 44,1 8,8   
Cansaço nos olhos        0,037 
 Sempre 23,5 21,2 11,8 14,1   
 Quase sempre 28,9 24,4 11,1 11,1   
 Às vezes 11,6 20,3 21,7 10,1   
  Nunca 0,0 0,0 66,7 16,7   
Visão embaralhada ou desfocada        0,027 
  Sempre 26,8 23,2 7,1 8,9   
  Quase sempre 24,3 32,4 13,5 13,5   
  Às vezes 17,2 11,8 21,5 14,0   
  Nunca 5,3 36,8 26,3 10,5   
 

Houve evidências de relação significativas (p<0,05) entre os grupos do modelo 

Demanda-Controle com todas as variáveis de problemas de visão. A proporção entre aqueles 

que sempre apresentam os sintomas é maior nos grupos de alta exigência e trabalho passivo 

em relação aos grupos de alta exigência e trabalho ativo.  
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Tabela 33 – Distribuição dos trabalhadores do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Sul, segundo os grupos Demanda-Controle e a presença de dor. Porto Alegre, 2009. 

 
Modelo Demanda-Controle 

 
Presença de dor 

 
 

Alta 
exigência 

% 

Trabalho 
passivo 

% 

Baixa 
exigência 

% 

Trabalho 
ativo 

% 
  Sempre 27,3 20,0 7,3 9,1 
Pescoço Quase sempre 25,0 18,8 14,6 14,6 
  p-valor Às vezes 14,8 23,9 20,5 13,6 
  0, 148 Nunca 7,1 14,3 35,7 7,1 
  Sempre 28,3 17,0 9,4 11,3 
Costas Quase sempre 23,1 20,0 13,8 15,4 
  p-valor Às vezes 13,9 22,8 22,8 11,4 
  0,171 Nunca 0,0 37,5 25,0 0,0 
  Sempre 31,1 13,3 11,1 13,3 
Ombros Quase sempre 28,3 18,9 9,4 17,0 
  p-valor Às vezes 13,8 26,3 17,5 11,3 
  0,004 Nunca 3,7 22,2 37,0 3,7 
 Sempre 47,6 23,8 0,0 14,3 
Braços Quase sempre 23,9 17,4 13,0 17,4 
  p-valor Às vezes 15,8 24,2 16,8 10,5 
   0,023 Nunca 9,5 16,7 28,6 9,5 
 Sempre 28,6 28,6 0,0 14,3 
 Cotovelos Quase sempre 40,0 26,7 13,3 13,3 
  p-valor Às vezes 15,3 22,2 6,9 15,3 
  0,177 Nunca 19,8 18,9 24,3 9,9 
 Sempre 42,4 15,2 6,1 9,1 
Punhos/mãos Quase sempre 17,0 14,9 17,0 19,1 
  p-valor Às vezes 14,7 26,3 15,8 10,5 
  0,020 Nunca 16,7 20,0 30,0 10,0 
Dedos das mãos Sempre 41,2 17,6 5,9 11,8 
  p-valor Quase sempre 35,0 20,0 10,0 15,0 
  0,337 Às vezes 17,4 19,6 15,2 13,0 
 Nunca 14,7 24,0 22,7 10,7 
Pernas Sempre 35,7 21,4 0,0 14,3 
  p-valor Quase sempre 26,1 47,8 0,0 13,0 
  0,022 Às vezes 22,7 18,6 18,6 14,4 
  Nunca 11,4 15,7 22,9 8,6 
Pés Sempre 37,5 25,0 0,0 12,5 
  p-valor Quase sempre 20,0 40,0 0,0 30,0 
  0,608 Às vezes 20,5 20,5 17,8 11,0 
  Nunca 18,6 19,5 18,6 11,5 

 

Houve evidências de relação significativas (p<0,05) entre os grupos do modelo 

Demanda-Controle de Karasek com algumas variáveis de dor: nos ombros, nos braços, nos 
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punhos/mãos e dores nas pernas. A proporção entre aqueles que sempre apresentam dores é 

maior nos grupos de alta exigência em relação aos demais grupos.  
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6 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

 

Ao se procurar conhecer as percepções dos trabalhadores do Juizado Especial Federal 

– JEF – sobre a implantação do Processo Eletrônico da Justiça Federal, verificou-se que 

houve mudança na organização do trabalho, ao passar dos processos judiciários físicos aos 

virtuais (e-proc), o que gerou aceleração dos ritmos laborais e exigiu adaptação física e 

mental dos trabalhadores às alterações tecnológicas.  

Quanto às características demográficas, socioeconômicas e ocupacionais dos 

servidores do JEF, verificou-se que se trata de uma amostra de trabalhadores jovens, pois 

80,5% têm idade de 40 anos ou inferior e 47,9% têm menos de 30 anos. 68,3% são do sexo 

feminino, 66,9% com nível superior e 53,6% solteiro/divorciado/separado. Aproximadamente 

metade da amostra trabalha na Região Metropolitana de Porto Alegre e os demais no interior 

do Estado. Quanto à função, 71,2% são analistas ou técnicos do Judiciário, 59,5% recebem 

função gratificada e 87,4% trabalham, preponderantemente, com processos encaminhados e 

analisados de forma eletrônica. 

Em relação ao tempo de trabalho no Judiciário, 53,2% da amostra trabalha no máximo 

há cinco anos, 43,9% estão no JEF há dois anos ou menos e 63,5% trabalha no máximo há 

dois anos com o e-proc.  

Cabe lembrar que os processos físicos são a atividade preponderante para apenas 6,3% 

dos servidores, e 1,5% trabalha no atendimento do balcão e do telefone.  

Quanto à implantação do e-proc, 71,2% da amostra afirma que não houve aumento da 

jornada de trabalho com a introdução desta tecnologia e, entre os 27,3% que afirmaram ter 

havido aumento, 50% responderam que este foi de uma hora diária ou menos. No entanto, a 

quantidade de trabalho realizada aumentou para 69,2%.  

Quanto às razões para esse aumento, em uma questão de múltipla escolha, 75,4% da 

amostra afirmou que ocorreu aumento do número de processos, 55,6% afirmaram dever-se à 

quantidade de documentos anexos e das janelas no computador que necessitam consultar, 

36,6% pelas metas de produtividade estabelecidas, 30,3% pelas cobranças / pressões feitas 

pelas partes, 28,2% pela ampliação de atribuições / competências, 12% pela ampliação do 

horário de funcionamento e a redução do número de servidores, indicando o aumento do 

volume de trabalho. Esse conjunto de elementos gera a aceleração dos ritmos laborais e exige 

adaptação do indivíduo às novas formas do trabalho. 
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O aumento da quantidade de trabalho foi evidenciado ao compararmos os números de 

processos distribuídos em 2004 com os distribuídos em 2008, quando se verifica o aumento 

de 65.375 processos para 133.872, ou seja, o volume aumentou 104%. Até 2004 havia 30 

JEFs instalados para atender a essa demanda. Entre 2005 e 2008, foram instalados mais 11 

JEFs, ou seja, um aumento de 34,37% de JEFs para o dobro da demanda. Entre os anos de 

2007 e 2009, a relação entre o número de servidores lotados nos JEFs e a lotação considerada 

ideal mudou para pior. Somando-se todos os JEFs, havia um déficit de 3,9% em 2007 e de 

5,5% em 2008. Em 2009, esse déficit já alcança 9,3%. Há menos servidores para atender a 

uma demanda em crescimento, segundo as informações acessadas em abril de 2010 no 

endereço eletrônico http://intranet.jfrs.gov.br/pagina.php?no=338#forca).   

Sobre pausas, 60% dos trabalhadores informam realizar uma a duas pausas durante a 

sua jornada diária de trabalho e 19% informaram que não realizam pausas durante a jornada. 

Para os que realizam pausas, essas são de até 10 minutos para 57,1%. 

A identificação de tempos adequados de recuperação de fadiga é um desafio para os 

profissionais de saúde e organizadores do trabalho. É uma preocupação presente já nos 

estudos de Taylor, no começo do século vinte, mas, até hoje, sem ser estabelecido um índice 

ou valor universalmente aceito, eis que engloba diversas variáveis que envolvem os próprios 

trabalhadores, a organização do trabalho, o ambiente físico do trabalho, o ambiente psíquico 

do trabalho e a atividade de trabalho (33).  

A troca rítmica entre gastos energéticos e reposição de força ou, dito de outra forma, 

entre trabalho e descanso, é indispensável para o funcionamento de todos os sistemas 

orgânicos (34). Para o sistema músculo-esquelético, a principal função das pausas é 

proporcionar um alívio para os grupos musculares que estão sendo mais exigidos (35). A 

recuperação de fadiga com o estabelecimento de pausas durante a jornada de trabalho, com 

intervalos entre as jornadas ou com redução da jornada diária de trabalho, é um importante 

elemento para a prevenção de distúrbios osteomusculares e de acidentes de trabalho (36, 37, 38), 

ainda que haja discussão e dissenso sobre tempos e a forma de estabelecer as pausas (35, 39). Os 

períodos de descanso podem ser divididos entre os que implicam interrupção das atividades 

fora do local de trabalho (intervalos entre as jornadas, finais de semana, férias, feriados), as 

pausas formais (almoço, café), pausas informais (interrupções de processo, treinamento), 

micropausas (de um minuto ou menos ao longo da jornada) e outras atividades que 

signifiquem descanso dentro do trabalho, em que outras tarefas são desenvolvidas com uso de 

outros segmentos corporais (39).  
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Ao se identificarem a demanda psicológica e o controle da atividade dos trabalhadores 

do JEF avaliada pela Job Content Questionanaire (JCQ), verificou-se que 30,2%, dos 

indivíduos (62 sujeitos) apresentaram escores intermediários, próximos às médias, os quais 

não fizeram parte  dos grupos Demanda-Controle.  

A média dos trabalhadores na dimensão Demanda foi 46,88 (Dp±7,87) e em Controle 

foi 61,16 (Dp±10,53). Considerando que a pontuação em Demanda pode variar entre 17 e 68 

e em Controle entre 24 e 96, verifica-se  que as médias do grupo ficaram localizadas próximas 

do valor médio da escala. A classificação pelo modelo Demanda-Controle demonstrou que 

20% (41) dos trabalhadores estão vivenciando Alta Exigência de Trabalho, ou seja, situados 

no grupo de vulnerabilidade para o estresse e 16,6% (34) encontram-se na condição de Baixa 

Exigência, que também pode gerar estresse devido ao alto controle. Assim, constata-se que 

36,6% dos trabalhadores do JEF se encontram em condição de exposição ao estresse no 

trabalho. 

Observando a proporção de trabalhadores do Juizado, segundo os grupos do Modelo 

Demanda-Controle e as características do trabalho, verificou-se que há uma proporção maior 

de profissionais da Região Metropolitana que percebem seu trabalho com Alta Exigência 

(25,3%). No interior, onde 24,3% dos servidores percebem o Trabalho Passivo e com Baixa 

Exigência (23,3%), havendo diferença estatística entre estes grupos (p-valor<0,05). Quanto à 

função, os técnicos e os analistas do Judiciário apresentam proporção superior a 20% no 

grupo de Alta Exigência, enquanto os estagiários estão alocados no Trabalho Passivo e de 

Baixa Exigência (p-valor<0,05).  

Na distribuição dos trabalhadores segundo os grupos do Modelo Demanda-Controle e 

o Tempo de Trabalho, verificou-se que o tempo no Judiciário e o de uso de processos virtuais 

– e-proc não influenciaram os escores; no entanto, entre os trabalhadores com 3 anos ou mais 

de 3 anos, a proporção de servidores com Alta Exigência é de 26 e 28,3%, respectivamente, 

enquanto no grupo de Trabalho Passivo, onde existe baixa demanda e alto controle, 30% dos 

servidores têm tempo de trabalho até dois anos.  

Cabe lembrar que no grupo com menos tempo de trabalho – até dois anos – se 

encontram os estagiários, os quais também ajudam a compor o percentual de 23,3% do grupo 

de trabalhadores com Baixa Exigência – baixa demanda e baixo controle.  

Não houve diferença significativa entre os grupos que fazem e não fazem pausas 

durante a jornada de trabalho nem sua duração, o que indica que a percepção de exigência e 

controle no trabalho não está associada à realização dessa atividade.  
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O modelo demanda-controle, posteriormente a sua criação, incorporou outra dimensão 

psicológica, o suporte social, incluindo componentes de natureza coletiva capazes de 

modificar as dimensões de ordem individuais da relação demanda-controle e saúde. O suporte 

social avalia dois subgrupos de questões: suporte da supervisão ou supervisor e suporte dos 

colegas de trabalho. 

Os servidores do JEF consideram que o supervisor fornece suporte à medida que se 

preocupa com o bem-estar de seus subordinados (84%), presta atenção às coisas que falam 

(84,8%), não os expõe a conflito ou hostilidades (80,4%), ajuda a fazer o trabalho (71,4%) e é 

bem-sucedido em promover o trabalho em equipe (71%).  

As características dos colegas de trabalho denotam respeito e coleguismo entre os 

servidores, pois são descritos como competentes na realização das atividades (91,7%),  

interessam-se pelo que acontece com os colegas (83%), não expõem os colegas a conflitos ou 

hostilidades (74,6%), são amigáveis (96,1%), encorajam uns aos outros a trabalharem juntos 

(73,6%) e são colaborativas na realização das atividades (86,4%). 

Para rastrear transtornos psíquicos não psicóticos, foi utilizado o Self-Report 

Questionnaire-20 (SRQ 20) entre os trabalhadores do JEF e adotou-se o ponto de corte 7. 

Com esse ponto de corte constatou-se que 37,1% dos servidores do JEF apresentaram escore 

igual ou superior a 7, denotando propensão a apresentar Distúrbios Psíquicos Menores 

(DPM). 

Verificou-se diferença significativa das médias do SRQ por sexo (p<0,05). O grupo do 

sexo feminino apresentou escore médio significativamente maior que o grupo masculino, 

enquanto a escolaridade e o estado civil não afetaram os escores no teste. Também se verifica 

que a média dos trabalhadores da Região Metropolitana é superior à dos trabalhadores do 

interior (p<0,05); também é superior para os trabalhadores que não fazem pausas em relação 

ao grupo que faz pausas (p < 0,05); e foi menor no grupo que faz pausas com tempo superior 

a 10 minutos (p < 0,05), ou seja, a realização de pausas é identificada como fator de proteção.  

Cabe lembrar que no grupo que faz pausa com tempo inferior a 10 minutos estão incluídos 

aquele trabalhadores que não fazem pausas. 

Quanto à função e à atividade preponderante dos servidores do JEF, não houve 

diferença entre os grupos.  

Ao analisar as médias do SRQ com a dos grupos do Modelo Demanda-Controle, 

verificou-se que o escore médio do SRQ do grupo de Alta Exigência é significativamente 

maior que o escore médio do grupo de Baixa Exigência, mas não difere significativamente do 

grupo Trabalho Ativo. Observando-se as médias e os valores (máximos e mínimos), verifica-
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se que os grupos com Alta Exigência e Trabalho Ativo alcançaram os maiores valores, o que  

indica que em ambos os grupos se encontram trabalhadores com Distúrbios Psíquicos 

Menores (DPM), haja vista a média de 7,62 do grupo com Alta Exigência e as pontuações de 

17 e 16 no SRQ, no qual o valor superior a 7 indica presença desta alteração da saúde. 

Quanto às demais alterações da saúde, foram avaliados os distúrbios visuais e 

osteomusculares.  

Quanto às alterações visuais, verifica-se a alta prevalência de sintomas constantes 

sempre ou quase sempre na amostra, qual seja, dor ou ardência nos olhos (52,7%), 

ressecamento nos olhos (53,1%), cansaço nos olhos (63,5%), visão embaralhada ou desfocada 

sempre ou quase sempre (45,3%) e embaralhada ou desfocada às vezes 45,4%. Quanto ao uso 

de lentes e/ou óculos, apenas 30,2% não os utilizam..  

Com relação à dor osteomuscular, foi identificada a presença de dor sempre ou quase 

sempre por segmento corporal. 50,2% com dor no pescoço, 57,6% nas costas, 47,9% nos 

ombros, 32,6% nos braços, 10,7% nos cotovelos, 39% em punhos e mãos, 18,1% em dedos 

das mãos, 18% nas pernas, 8,8% nos pés. 

Quanto aos demais sintomas referidos pelos servidores do Juizado Especial, verifica-

se que os mais citados se referem a alterações psicológicas tais como nervosismo, cefaleia, 

insônia, cansaço, falta de satisfação entre outras. Também foram assinaladas as alterações 

gastrointestinais (má digestão e falta de apetite) que podem representar a somatização da 

tensão experimentada no trabalho.  

Frente aos sintomas apresentados, 36 (17,6%) dos servidores procuraram atendimento 

psicológico e/ou psiquiátrico em 2008 e 41 (20%) fazem acompanhamento psicológico e/ou 

psiquiátrico, percentual que tem se mantido estável desde 2006.  

Além do atendimento psicológico, os servidores dos JEFs recorreram a outros tipos de 

atendimentos (47,3%), tais como o uso de medicações (anti-inflamatórios, antidepressivos e 

soníferos) e diferentes terapias e atividades. Apenas 27,8% dos servidores (57) não realizaram 

tratamento em 2008. Na comparação com a pesquisa geral da categoria realizada em 2002 e 

com a realizada no TRT em 2008, verifica-se maior prevalência de dor osteomuscular e de 

tratamentos em diversas modalidades (APÊNDICE B).  

As médias dos trabalhadores que apresentam alterações na visão sempre ou quase 

sempre são superiores, no SRQ-20, às dos que as apresentam às vezes ou nunca (p < 0,05). E 

observando-se as médias do grupo que apresenta “sempre” alterações visuais, verifica-se que 

são superiores às dos que apresentam “às vezes” e estão próximas a 7, indicando que um 

percentual dos trabalhadores com DPM está alocado nesse grupo. 
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Verificam-se diferenças significativas das médias do SRQ para todas as variáveis de 

dores osteomusculares (p < 0,05), sendo que as médias do grupo que apresenta dor sempre e 

quase sempre são superiores às dos que apresentam dor às vezes ou nunca. E as médias das 

respostas “sempre” são muito próximas ou ultrapassam 7, indicando que os trabalhadores com 

DPM estão alocados nesse grupo   

As maiores médias no SRQ-20 foram alcançadas pelos trabalhadores que referiram 

sempre dor nos cotovelos (9,3), seguidos por dor dedos das mãos (8,9), pernas (8,7) e braços 

(8,3), variáveis com médias superiores a 7 no SRQ.  

Houve relação significativa (p<0,05) entre os grupos do modelo Demanda-Controle 

com todas as variáveis de problemas de visão. A proporção entre aqueles que sempre 

apresentam os sintomas é maior nos grupos de Alta Exigência e Trabalho Passivo em relação 

aos grupos de Baixa Exigência e Trabalho Ativo. Quanto à variável dor, encontrou-se relação 

significativa (p<0,05). A proporção entre aqueles que sempre apresentam dores nos ombros, 

nos braços, nos punhos/mãos e dores nas pernas é maior nos grupos de Alta Exigência em 

relação aos demais grupos. 
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7  CONCLUSÕES 
 
 

A pesquisa iniciou-se com as demandas trazidas pelos servidores, relativas às queixas 

de saúde e condições de trabalho. Eles relacionaram o aparecimento ou a intensificação de 

problemas de saúde ao trabalho com os processos eletrônicos. A análise dos resultados indica 

a ocorrência da intensificação do trabalho, de aumento de sintomas e de procura por 

tratamentos pelos servidores dos JEFs.  

Somando-se a esses, houve incremento do número de processos analisados em uma 

mesma jornada de trabalho de 2004 para 2008. Nos processos distribuídos em 104%, nos 

julgados em 144% e dobrou o número de processos em tramitação. Há diversos aspectos 

diretamente ligados ao próprio software utilizado para a análise dos processos – o e-proc – 

que requerem mudanças, tais como: a quantidade de janelas/documentos que precisam ser 

abertos, dificuldades para visualização de documentos, sistema de busca, gerenciador de 

arquivos, exibição de folhas de rosto na árvore de documentos, velocidade da conexão/ 

estabilidade do sistema. Essas características representam mais tempo gasto, maior 

possibilidade de cometer erros, maior utilização do mouse ou do teclado, maior cansaço. 

Aumentam, desse modo, os riscos para o desenvolvimento de lesões por esforços 

repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, distúrbios visuais e 

sofrimento psíquico.   

As pausas realizadas ao longo da jornada de trabalho são poucas e, quando realizadas, 

são de curta duração; portanto, insuficientes para possibilitar a recuperação da fadiga dos 

vários sistemas biológicos e atenuar os riscos de natureza biomecânica – repetitividade e 

postura principalmente – e os ligados à organização do trabalho.  

         A introdução do e-proc não representou apenas o uso de uma ferramenta diferente, 

mas de novas formas de organização do trabalho e do processo de trabalho. Apesar da 

magnitude das mudanças, não foram acompanhadas de um programa de educação continuada 

que permitisse uma adequada integração do sistema com os usuários (menos de 5% 

receberam treinamento oferecido pela administração), o que reforça a possibilidade de erros e 

de sobrecarga de trabalho com tarefas desnecessárias/retrabalho. 

    As falas dos servidores (nas entrevistas e nas reuniões realizadas nos JEFs) 

contribuíram muito para ilustrar a interação que tiveram com o e-proc e suas consequências 

sobre a organização do trabalho e sobre sua saúde: a aceleração dos ritmos de trabalho, a 

intensificação, o aumento de demanda sem contrapartida de maior número de servidores, o 

simbolismo imbricado no término de um processo substituído por um novo clicar na tela, as 
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debilidades intrínsecas do sistema desenvolvido (ao qual já produziram diversas críticas), a 

falta de treinamento, o isolamento como característica do processo de trabalho, o  desprazer, o 

cansaço, o estresse, o maior impacto de fatores biomecânicos, as dores osteomusculares, os 

sintomas oculares e o sofrimento psíquico. Há servidores que chegam a assumir que as dores 

experimentadas são características de seu ofício, típica forma de banalização do sofrimento no 

trabalho. 

As tabelas que comparam a presença de dor osteomuscular e os tratamentos realizados 

em 2002 e na pesquisa atual são eloquentes demonstrações de processo de adoecimento. Há 

também expressivo número de servidores – 37,1% – com sofrimento psíquico, identificados 

pelo teste SRQ-20. 

A classificação pelo modelo Demanda-Controle demonstrou que 20% (41) dos 

trabalhadores estão vivenciando Alta Exigência de Trabalho, ou seja, situados no grupo de 

vulnerabilidade para o estresse, e 16,6% (34) encontram-se na condição de Baixa Exigência, 

que também pode gerar estresse devido ao alto controle. Assim, constata-se que 36,6% dos 

trabalhadores do JEF se encontram em condição de exposição ao estresse no trabalho.  

Esses indicadores expõem uma redução da qualidade de saúde dos servidores dos JEFs 

e, dado o fato dessa população ser bastante jovem, com mais de 80% tendo idade inferior a 40 

anos, torna ainda mais preocupante a realidade retratada. 

Tendo em vista a implantação de processos eletrônicos em toda a Justiça no Brasil, é 

extremamente importante que sejam discutidos exaustivamente esses resultados trazidos pela 

pesquisa com os servidores dos JEFs do RS. As queixas apresentadas e a correlação com 

elementos diretamente ligados à organização do trabalho e do sistema e-proc propriamente 

dito devem servir de reflexão para que a implantação dos processos eletrônicos traga os 

benefícios esperados à cidadania, sem, contudo, comprometer a saúde dos servidores do 

Judiciário.  

 É oportuno ressaltar que desde, o início do levantamento de dados, os servidores 

deixaram claro que são favoráveis à informatização dos processos. Têm compreensão de que 

são muitos os benefícios possíveis com o advento dos processos eletrônicos, a começar pelos 

ecológicos, perpassando os aspectos de facilitação do trabalho e finalizando com a 

possibilidade de melhor prestação do serviço jurisdicional. Não se cogita um retorno à antiga 

forma de trabalho, mas correções e adaptações que protejam a saúde de todos.  

 



74 

 

8 RECOMENDAÇÕES 

 

Esses dados demandam que se apresentem propostas a serem discutidas e 

implementadas para intervir neste quadro de adoecimento. Para tanto, são apresentadas 

recomendações que contemplam três eixos prioritários, quais sejam: redução da carga de 

trabalho, capacitação e suporte para o uso dos recursos tecnológicos e educação continuada no 

trabalho. 

 

 

- Redução da carga de trabalho 

 

O cumprimento de pausas durante a jornada de trabalho é indispensável para a 

proteção da saúde dos servidores, sendo necessário que todos se conscientizem da relevância 

dessa medida.  

A forma de cumprimento das pausas precisa ser consensuada. Pode, por exemplo, ser 

realizada com a ajuda de um sistema de alerta. Por meio do sistema de alerta, o e-procseria 

bloqueado a cada período de tempo (de acordo com a NR 17, nas atividades de entrada de 

dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinquenta) 

minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho)(41). Esse bloqueio seria 

realizado somente no encerramento da atividade do servidor, ou seja, após o término da 

análise de um determinado processo, evitando que o raciocínio seja interrompido no meio da 

atividade, o que causaria o retrabalho após a pausa. Assim, após o encerramento da análise de 

um processo, o sistema obrigaria o servidor a realizar uma pausa com duração de 10 minutos, 

reiniciando o seu trabalho somente após.  

Além da pausa, é preciso, também, reduzir o volume de trabalho por pessoa. Para 

tanto, há necessidade de estabelecer um consenso entre as cargas máximas e mínimas de 

trabalho, bem como os meios disponibilizados para tal. É de grande importância estabelecer 

os limites das cargas de trabalho para os servidores. A existência de parâmetros mínimos e 

máximos pode contribuir para que a pressão sentida pelos servidores seja reduzida, uma vez 

que torna alcançáveis os objetivos traçados. Também contribuirá para reduzir o impacto de 

fatores biomecânicos (como as posturas forçadas, a repetitividade, as contrações estáticas da 

musculatura do dorso e dos membros superiores) no desenvolvimento de lesões por esforços 

repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o que pode acometer um 
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grande contingente de servidores, se mantidas as condições atuais de trabalho. 

Recomendamos estudo para analisar e definir esses parâmetros, que devem ser específicos 

para cada  tipo de atividade de trabalho.  

A diminuição de volume de trabalho pode ocorrer por meio da redução da jornada de 

trabalho, mas é vital que essa redução não seja acompanhada de medidas destinadas a manter 

a mesma produtividade verificada na jornada de trabalho atual, pois implicaria maiores 

esforços concentrados em menor tempo para dar conta das demandas prescritas. Tal situação 

implicaria um novo processo de intensificação do trabalho, com consequências inevitáveis 

para a saúde dos servidores.  

A adequação da lotação de servidores nos JEFs atuais e a criação de novos JEFs são 

outras medidas importantes para a adequação da carga de trabalho, tanto para os servidores 

quanto para os magistrados, que igualmente se encontram sobrecarregados.  

 

- Capacitação e suporte para o uso dos recursos tecnológicos 

 

Em qualquer atividade de trabalho, existem diferenças entre as tarefas prescritas e a 

forma como são efetivamente realizadas. Essa experiência do “como é feito” se constitui no 

principal elemento para criar um sistema que facilite o trabalho do operador. Por outro lado, 

manter um canal de comunicação para solução dos problemas que surgem na implementação 

é básico para o aprimoramento do programa, o que melhora a qualidade do trabalho.  

Devem-se tentar normatizar os envios de documentos pelos usuários de forma a estabelecer 

padrões aceitáveis para o trabalho. Assim, parte das dificuldades enfrentadas na análise dos 

processos pode ser contornada com a adoção de medidas diretamente ligadas a aspectos 

técnicos do sistema em uso. A baixa resolução (qualidade) dos documentos recebidos 

eletronicamente resulta não apenas na demora e na dificuldade de lê-los e interpretá-los, mas 

também em sua confiabilidade. Dessa forma, tais elementos contribuem para o desgaste físico 

e emocional dos servidores na realização de seu trabalho.   

Desde o início da implementação dos processos eletrônicos, os servidores vêm 

encaminhando solicitações de mudanças pontuais no sistema e-proc, sugerindo melhorias 

fundamentadas em suas necessidades e dificuldades. Dessa forma, a atual pesquisa vem 

contribuir, igualmente, para um melhor conhecimento dessas dificuldades e das fontes de 

insatisfações. A escuta dos servidores deve ser entendida como fundamental em qualquer 

processo de mudança e, neste em particular, pela relevância do impacto na vida de todos, e 

não apenas em aspectos visíveis dos procedimentos de trabalho. 
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Nessa perspectiva, os recursos tecnológicos (monitores, microcomputadores, redes e 

sistemas, e-proc) e de ambiência (mobiliário, climatização, iluminação) disponibilizados 

devem ser revisados para que venham a atender às reais necessidades de ergonomia e 

usabilidade para o cumprimento das atividades laborais. Da mesma forma, sugere-se a 

manutenção/criação de uma área de suporte em informática em número suficiente para 

responder às solicitações. 

 

- Educação continuada 

 

Toda mudança no processo e na organização do trabalho causa algum impacto, o qual 

deve ser acompanhado de adequado processo educativo. Essa medida, além de 

instrumentalizar o trabalhador, reduz a eventual rejeição à ferramenta e o tempo necessário 

para utilizá-la. Até hoje, os servidores vão desenvolvendo novas habilidades na busca de 

atalhos e meios mais simples de realizarem suas atividades com o e-proc. Um maior 

conhecimento sobre o funcionamento e as ferramentas do sistema vêm auxiliar na redução do 

impacto dos fatores biomecânicos, do cansaço e de uma eventual insegurança do trabalhador 

ao começar a se apropriar das novas formas e ferramentas de trabalho.  

No eixo da educação continuada também poderiam ser agregados programas voltados 

ao autocuidado e à promoção de saúde no trabalho, estimulando os trabalhadores a adotarem 

comportamentos saudáveis, a enfrentarem o estresse cotidiano e o relacionado à tarefa, 

conhecerem princípios ergonômicos ligados a sua atividade, entre outros. Também são úteis 

os espaços de discussão ou de uso da palavra, a fim de permitir aos trabalhadores expressarem 

seus sentimentos e percepções em relação à organização do trabalho e, por vezes, configurar 

esse trabalho. Enfim, a educação continuada no trabalhado permite transformar a prática e 

valorizar o trabalhador nas dimensões tanto pessoais como profissionais.  
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APÊNDICE B 
 

Tabela A - Presença de dor osteomuscular sempre ou quase sempre nas pesquisas JEFs 
(2008), Geral da categoria (2002) e TRT (2008) - Porto Alegre, 2009. 

 
Dor osteomuscular 
sempre ou quase sempre (%)         

JEFs Geral da 
categoria 

TRT 

 2008 2002 2008 
pescoço 
 

50,2 24,2 34,9 

costas  
 

57,6 33,2 38,2 

ombros 
 

47,9 27,8 27,7 

braços 
 

32,6 18,6 18,0 

punhos / mãos 
 

39,0 25,4 24,8 

dedos mãos  
 

18,1 10,2 10,7 

pernas 
 

18,0 14,6 12,5 

pés 
 

8,8 12,7 8,3 

 
 

Tabela B - Modalidades terapêuticas dos tratamentos realizados pelos servidores federais - 
pesquisas JEFs (2008), Geral da categoria (2002) e TRT (2008) - Porto Alegre, 2009. 

. 
 

Tratamentos realizados  (%)           
 

JEFs 
 

2002    

   Geral da 
categoria 

2008 

TRT 
 

2008 
Antiinflamatórios 
 

47,8 31,1 46,9 

Calmantes 
 

19,5 4,7 12,1 

Remédios para dormir 
 

9,3 5,3 7,7 

Antidepressivos 
 

17,1 10,7 17,9 

Acupuntura 
 

16,6 7,4 12,6 

Massoterapia 
 

30,7 7,8 17,9 

Reeducação postural 
 

12,2 6,5 10,6 

Fisioterapia 
 

23,9 20,0 21,3 
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Hidroginástica 
 

7,8 6,5 3,4 

Yoga 
 

5,4 3,7 5,3 

Quiropraxia 
 

3,9 2,9 3,4 

 
As Tabelas A e B que comparam a presença de dor osteomuscular e os tratamentos 

realizados em 2002 e na pesquisa atual são eloqüentes demonstrações de processo de 

adoecimento. Há também expressivo número de servidores – 37,1% - com sofrimento 

psíquico, identificados pelo teste SRQ-20.  
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ANEXO A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – QUESTIONÁRIO JEF 
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