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1. APRESENTAÇÃO 
 
 

Este relatório apresenta resultados da pesquisa realizada, entre setembro e 

dezembro de 2009, com Oficiais de Justiça da Justiça Federal, que atuam em Porto 

Alegre, onde foram investigadas as conseqüências provocadas pelo trabalho na 

saúde desses trabalhadores. 

A demanda para esse estudo partiu do Sindicato dos Trabalhadores da 

Justiça Federal do Rio Grande do Sul (Sintrajufe-RS), o qual vinha observando um 

aumento nas queixas relacionadas à saúde por parte desses servidores e, em 

muitos casos, considerando que essas estariam relacionadas com o trabalho. 

A partir desta demanda inicial foi construída uma parceria com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, através do Centro de Documentação, Pesquisa e 

Formação em Saúde e Trabalho-CEDOP (Faculdade de Medicina) e do Laboratório 

de Psicodinâmica do Trabalho-LPT (Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Social e Institucional), visando construir uma proposta de investigação que pudesse 

responder, de forma científica, as questões levantadas pela demanda. O grupo de 

pesquisadores foi composto pelo Prof. Álvaro Roberto Crespo Merlo (médico do 

trabalho, coordenador do CEDOP e do LPT), pelo Dr. Rogério Alexandre Nedir 

Dornelles (médico do trabalho e assessor de saúde do Sintrajufe-RS), pela psicóloga 

Carla Garcia Bottega (Mestre em Psicologia Social e Institucional) e pela acadêmica 

de Psicologia Laís Trentini (Bolsista de Iniciação Científica do CNPq). 

Foram feitas algumas reuniões preparatórias com representantes dos Oficiais 

de Justiça, na sede do Sintrajufe-RS, durante o mês de setembro de 2009, com o 

objetivo de produzir uma formulação mais acabada da demanda, de forma a permitir 

uma melhor visualização dos instrumentos que seriam necessários para a 

investigação. Nestas reuniões ficou estabelecido que o principal objetivo seria o de 

estudar o trabalho desenvolvido pelos Oficiais de Justiça e sua repercussão na 

saúde. Foram apresentados como objetivos secundários, que o estudo também 

abordasse os riscos à saúde sob a óptica da redução do número de Oficiais de 

Justiça em Porto Alegre e que suas conclusões deveriam incluir aspectos para 

promoção da saúde desses trabalhadores. 

Neste momento, a população a ser pesquisada foi definida como de faixa 

etária elevada, que não usa de licença saúde quando adoece para não ter reduzido 

seus vencimentos e não tem muita rotatividade no trabalho.  
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Foram destacados alguns aspectos do trabalho desempenhado pelos Oficiais 

de Justiça que estariam atingindo a sua saúde: sobrecarga de trabalho causada 

pelas atribuições legais; violência urbana; perigo da relação com o cidadão a ser 

intimado pelo oficial; o trabalho em si, quando este apresenta situações de 

sofrimento psíquico ligado aos aspectos próprios do conteúdo da execução dos 

mandados.  

Ficou estabelecido que a população a ser estudada seriam os Oficiais de 

Justiça da Justiça Federal, lotados na Central de Mandados de Porto Alegre, o que 

representa 78 servidores. 

Ficou acordado, também, que seria produzido um relatório preliminar, ainda 

em dezembro de 2009, visando oferecer respostas que possam ser úteis para a 

busca da implementação de medidas de curto prazo, para a redução dos danos à 

saúde desses trabalhadores e que um relatório mais amplo e o encaminhamento de 

artigo(s) para publicação seria realizado em um prazo maior. 

Este relatório preliminar foi apresentado em uma reunião na Central de 

Mandados de Porto Alegre, no dia 15 de dezembro de 2009, onde foram feitos 

vários comentários e sugestões para o relatório final. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho vem sofrendo transformações importantes desde o final da década 

de 1970, fruto da introdução de novas tecnologias, mas, principalmente, pelas 

modificações que foram introduzidas nos modelos de gestão. A introdução da 

informática e da telemática como ferramentas de produção, levou a uma maior 

aceleração nessas transformações, que não foram acompanhadas de uma atenção 

adequada em relação as possíveis repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 

Tem grande importância neste perfil a produção de Lesões por Esforços 

Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho e os distúrbios 

psíquicos. 

As poucas pesquisas realizadas sobre a saúde dos servidores do judiciário 

demonstraram que esta esfera do poder de Estado não ficou imune a este aumento 

do adoecimento no trabalho. As conseqüências desta nova situação atingiram os 

servidores no seu estado de saúde, na sua capacidade de trabalho e na sua 

valorização funcional, tendo repercussões, inclusive, quando da aposentadoria. A 

própria instituição acaba sendo afetada na medida em que ela vai sendo fragilizada, 

pelas conseqüências da sobrecarga de tarefas sobre os servidores que continuam a 

trabalhar, levando a perda de funcionários experientes e, provavelmente, ao 

aumento dos gastos com saúde. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A compreensão do papel do trabalho passou de uma concepção que buscava 

apenas os meios para satisfazer as necessidades básicas do ser humano, para 

chegar, nos dias atuais, como uma necessidade vital, essencial à vida e à própria 

felicidade de homens e mulheres. Atualmente, sua importância é considerada 

inegável, tanto para manter a subsistência do indivíduo, quanto para afirmar sua 

utilidade à sociedade e à vida, devendo ser fonte de prazer e satisfação, derivados 

do processo e do produto final que geram.  

No entanto, a lógica predominante nas organizações e nas instituições é a 

dos negócios, sustentada pela defesa das leis do mercado. Esta 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, à 
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decepção, levando ao esvaziamento do sentido do trabalho. Essas condições 

remetem 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 e abrange vários domínios da vida humana, como a saúde, a 

educação, o bem-estar físico, psicológico, emocional e mental, a expectativa de vida 

etc., sendo, portanto, multidimensional. É um conceito amplo, que é influenciado 

pela saúde física e psicológica do indivíduo, por suas relações sociais, pelo grau de 

independência e de relações e inserções no seu meio ambiente. A noção de 

qualidade de vida 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 posição na vida, 

considerando o contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais se insere, 

na relação com seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (THE 

WHOQOL GROUP, 1995). Qualidade de Vida no Trabalho é um termo largamente 

difundido. Este conceito dialoga com noções que ampliam as questões relativas à 

saúde e a segurança no trabalho e, inclui, a satisfação e a motivação do trabalhador, 

as formas da organização do trabalho e as novas tecnologias, entre outras.  

Este estudo se propõe a avançar na discussão dos agravos relacionados ao 

trabalho, superando a noção da prevenção dos acidentes e doenças tidos como 

diretamente relacionados ao trabalho, priorizando as condições, ambientes, 

organização do trabalho e as tecnologias, na busca de outros nexos saúde-trabalho. 

Ressalte-se que o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho aqui abordado 

envolve questões intrínsecas ligadas à incorporação de novas tecnologias 

organizacionais, inclusive, e seu impacto para a saúde, a criatividade e a autonomia 

dos trabalhadores sobre o processo de trabalho (Laurell e Noriega, 1991).  

Tendo como referência o quadro acima exposto, os Oficiais de Justiça de 

Porto Alegre, ligados ao Sintrajufe-RS, optaram por buscar um diagnóstico desta 

situação. 
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3. OBJETIVOS 

 

• Estudar o trabalho desenvolvido pelos Oficiais de Justiça de Porto Alegre e 

sua repercussão na saúde. 

• Avaliar aspectos da organização do trabalho relacionados com o processo de 

saúde-doença. 

• Correlacionar os problemas de saúde e de qualidade de vida dos 

trabalhadores com a organização do trabalho. 

• Identificar os riscos à saúde decorrentes de uma possível redução do número 

de Oficiais de Justiça em Porto Alegre. 

• Identificar alternativas que possam auxiliar na prevenção e na promoção da 

saúde desses trabalhadores. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Optou-se pelo uso combinado de duas metodologias, uma quantitativa e outra 

qualitativa, com a intenção de permitir uma complementação das informações 

obtidas e uma melhor apreensão da realidade de trabalho encontrada. 

 

4.1 - Abordagem Quantitativa 

 

Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: 

- Um Questionário Estruturado (Anexo) que contempla questões que abordam 

aspectos: sociodemográficos, ocupacionais, de saúde-doença e de qualidade de 

vida do trabalhador.  

- O Self Report Questionnaire (SRQ-20), para pesquisar a incidência de 

Distúrbios Psiquiátricos Menores, validado internacionalmente, que permite a 

comparação com estudos realizados com outras categorias de trabalhadores e com 

a população em geral. O SRQ-20 é um instrumento constituído de 20 perguntas, que 

podem ser respondidas através de autopreenchimento ou de entrevista e que 

permite fazer o rastreamento de Distúrbios Psiquiátricos Menores (depressão, 

ansiedade, distúrbios somatoformes e neurastenia), mais do que estabelecer 

categorias diagnósticas, como as da Classificação Internacional de Doenças-10 

(CID-10) ou o Diagnostic and Statistical Manual-IV (DSM-IV). Em centros de atenção 

primária, o SRQ-20 é útil como o primeiro estágio no processo diagnóstico, tendo em 
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vista sua alta sensibilidade e especificidade. Ele é o instrumento recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde para esta finalidade e tem se mostrado bastante 

eficaz. O ponto de corte estabelecido para caracterizar a presença de distúrbios 

psiquiátricos menores foram sete ou mais respostas positivas, não sendo feita 

distinção de gênero, mantendo desta forma o mesmo ponto de corte utilizado em 

outras pesquisas para possibilitar a comparação dos resultados (ARAÚJO, T.M. et 

alli, 2003; COSTA J.S.D. et alli., 2002; GONÇALVES, M.D. et alli, 2008; PINHO P.S., 

2006; PINHO, P.S. e ARAÚJO T.M., 2007; REIS E.J.F.B., 2005)  

. 

A análise do banco de dados ocorreu por meio da construção das frequências 

e percentuais das respostas obtidas, com uma posterior interpretação dos dados. 

Tal análise contemplou as características sociodemográficas, ocupacionais, de 

situação de saúde e de qualidade de vida destes trabalhadores. Os dados são 

apresentados de forma tabular de variáveis categóricas nominais, por meio de 

freqüência absoluta e relativa. 

 

4.2 - Abordagem Qualitativa 

 

A abordagem qualitativa ocorreu através do uso da Psicodinâmica do 

Trabalho, a qual é definida como uma prática de intervenção, pois a metodologia 

insere-se em um modelo de pesquisa-ação. No Brasil, existem concepções 

diferentes da pesquisa-ação. Desta forma, cita-se Dejours (2004, p.89) para explicar 

esta diferença: 

 

[...] uma vez que na maioria dos casos isso significa que a 
pesquisa, por sua própria dinâmica, provoca mudanças na 
situação pesquisada, quando comparada ao estado do que 
está sendo pesquisado antes de iniciada a pesquisa. No caso 
da psicodinâmica do trabalho, as mudanças não são apenas 
efeitos paralelos da pesquisa científica, registrados para 
memória ao final da avaliação e da validação dos trabalhos. 
Em psicodinâmica do trabalho, as mudanças eventualmente 
suscitadas pela pesquisa implicam o engajamento da 
responsabilidade do coletivo dos trabalhadores até mesmo na 
ação em si, pois estamos tratando do sofrimento. 
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A pré-pesquisa 

 

O uso deste método prevê uma etapa inicial, chamada Pré-pesquisa e, outra, 

onde ocorre a pesquisa propriamente dita, chamada de Pesquisa. 

A pré-pesquisa ou pesquisa inicial busca ter acesso aos documentos, ao local 

de trabalho, aos setores e à história da organização, para compreender o que os 

trabalhadores falarão durante a pesquisa. A intenção é reunir informações que serão 

úteis, posteriormente, para a interpretação das falas sobre os processos, mudanças 

e organização do trabalho. Dejours (1992) usa a expressão representação em 

imagens, para explicar o interesse nas condições ambientais nesta etapa de 

aproximação entre pesquisador e o local de trabalho em que os trabalhadores se 

inserem.  

As reuniões realizadas para a organização do Projeto de Pesquisa e as 

discussões que ali aconteceram, produziram também um material para o 

conhecimento da realidade do trabalho destes profissionais. Ao mesmo tempo, foi 

analisado o Regulamento da Central de Mandados da Subseção Judiciária de Porto 

Alegre (CEMPA), que estabelece objetivos, atribuições, competências, entre outras, 

atinentes ao exercício das atividades. Também foi realizada entrevista com a 

Coordenação da CEMPA para conhecimento do histórico e das relações de trabalho. 

 

A Pesquisa 

 

A pesquisa propriamente dita consistiu na reunião de um grupo de 

trabalhadores, com a intenção de falar sobre o trabalho. Segundo a metodologia, 

este grupo não precisa contar com participantes fixos, podendo variar conforme 

turnos e escalas de trabalho. 

 

 O desenvolvimento da pesquisa 

 

A proposta de realização da pesquisa foi apresentada para mais de 60 

Oficiais de Justiça, em duas reuniões realizadas no mesmo dia. Inicialmente, o 

Sindicato apresentou a proposta fruto das discussões ocorridas, esclarecendo a fase 

quantitativa e qualitativa e seu período de execução. O Coordenador do Laboratório 

de Psicodinâmica do Trabalho da UFRGS e mais uma pesquisadora, apresentaram 

a metodologia da Psicodinâmica do Trabalho e a sugestão de realização dos grupos. 
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Foram esclarecidas dúvidas e estabelecidas algumas combinações. Entre os 

trabalhadores presentes nas reuniões, vinte se mostraram interessados em 

participar das discussões em grupo e neste mesmo dia foi marcado o início da 

atividade dos grupos e seu horário, que foi realizada no próprio local de trabalho. Os 

sujeitos pesquisados foram os Oficiais de Justiça da Justiça Federal, 78 servidores 

no total, lotados na Central de Mandados de Porto Alegre. 

Após os esclarecimentos, todos os trabalhadores se dispuseram a participar 

da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

responderam o questionário proposto (Anexo 1). 

No primeiro encontro foram retomadas as combinações relativas ao 

andamento dos encontros, tais como presença, participação e registros, buscando 

esclarecer os objetivos, o tema e as questões de ordem ética para o 

desenvolvimento desta pesquisa, como o sigilo das informações e do material 

produzido, da devolução dos resultados no final da pesquisa e da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estabeleceu-se um número máximo 

de 20 participantes para as reuniões do grupo. 

As reuniões se realizaram em horário e local combinado previamente com os 

participantes, com duração de aproximadamente uma hora e meia, semanalmente e 

tiveram, em média, a participação de 10 trabalhadores. No total foram realizados 5 

encontros, que foram gravados para posterior transcrição, com o consentimento 

prévio dos participantes. 

O foco dos encontros foi sempre o comentário verbal feito pelos 

trabalhadores, pois é a partir das falas que o pesquisador conhece o trabalho 

realizado e os efeitos causados no trabalhador.  

Ao final dos encontros foi feita uma primeira restituição, com o objetivo de 

fazer a validação do material obtido e das interpretações feitas. A análise do material 

foi feita a partir das fundamentações teóricas da Psicodinâmica do Trabalho, sempre 

levando em conta as particularidades da organização do trabalho e a subjetividade 

dos trabalhadores envolvidos e procurando identificar as formas de reconhecimento 

no trabalho cotidiano. 

Neste espaço coletivo de fala se pretendeu, além da coleta de dados, fazer 

com que os trabalhadores buscassem caminhos para uma transformação da 

organização do trabalho, dando um novo sentido, negociando e fazendo a esta 

organização do trabalho evoluir. 
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São os próprios trabalhadores que validam as interpretações feitas pelos 

pesquisadores, não só no momento final, como, também, no próprio decorrer da 

pesquisa, pois um dos alicerces para a sua continuidade é que as interpretações 

feitas, corretamente, desencadeiam novas discussões, novos materiais e o 

aprofundamento no debate das questões trazidas pelo grupo. 

 

A interpretação ideal seria aquela que, desmontando um 
sistema defensivo, autorizasse simultaneamente a 
reconstrução de um novo sistema defensivo ou um 
deslocamento do sistema defensivo existente, de maneira a 
enfatizar um elo entre o sofrimento e o trabalho. Essa 
dimensão deontológica desdobra-se numa dimensão técnica 
na medida em que a apreciação do risco da interpretação, ou 
da escolha de uma formulação, passa pelos próprios 
pesquisadores e suas capacidades de perceber tensões 
psíquicas excessivas decorrentes da pesquisa. (DEJOURS, 
1992, p.145) 

Além da validação necessária no decorrer da pesquisa, ao seu término foi 

produzido este relatório, que será entregue aos trabalhadores e ao Sintrajufe-RS, 

para que, à partir de uma leitura crítica do material produzido, possam concordar ou 

discordar dos levantamentos feitos e sentirem-se mais instrumentalizados para 

proporem modificações na organização do trabalho, que levem a uma melhor 

qualidade de vida no trabalho. 

 

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

A explicitação dos riscos implicados em uma pesquisa é apontada por 

Dejours (1992) como um importante aspecto. Estes riscos são resumidos em três 

questões a serem consideradas no trabalho do pesquisador: a possibilidade de nada 

encontrar, a possibilidade de não encontrar nada do que era esperado e o risco de 

tocar em aspectos desagradáveis e, mesmo, desestabilizadores com relação às 

situações de trabalho. 

Após reuniões realizadas conjuntamente, entre representantes do 

SINTRAJUFE-RS, Coordenação da Central de Mandados e representantes dos 

Oficiais e integrantes do Laboratório em Psicodinâmica do Trabalho da UFRGS, foi 

aprovado o Projeto de Pesquisa, que foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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O material produzido nos grupos teve garantia de sigilo e as informações 

serão utilizadas, exclusivamente, com a finalidade científica expressa no projeto de 

pesquisa. Os trabalhadores foram informados sobre os motivos e os objetivos da 

pesquisa, bem como do seu modo de funcionamento. A partir disso, optaram por 

aderir ou não a ela, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com 

liberdade de interromper sua participação a qualquer momento. 

Os pesquisadores manterão em seu poder, por cinco anos, apenas um banco 

de dados em CD-ROM, com todos as informações coletadas. Os resultados desta 

investigação serão divulgados por meio de publicações em periódicos indexados e 

em eventos científicos, bem como junto ao Sintrajufe-RS. 
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6. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados com base nos instrumentos utilizados. Em 

primeiro lugar os resultados quantitativos e, logo após, os resultados qualitativos. 

Nos anexos deste relatório podem ser encontradas as tabelas 

correspondentes aos gráficos apresentados, bem como, o original do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, as questões que foram utilizadas como 

referência para as entrevistas e uma crônica escrita por um dos Oficiais de Justiça, 

que permite compreender os sentimentos e os dilemas vividos no momento da 

execução de uma desocupação de terra. 

 

6.1 - Abordagem Quantitativa 

 

São apresentados, a seguir, os resultados encontrados nas respostas ao 

Questionário. Serão utilizados gráficos para uma melhor e mais rápida compreensão 

desses resultados. Do total de 78 Oficiais de Justiça, lotados na Central de 

Mandados de Porto Alegre, 71 responderam à pesquisa. 

 

 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

Caracterização do grupo estudado 
 

 
Idade 
 

 
 
 
Comentário: do total de 71 Oficiais de Justiça que responderam ao questionário, 

63,4% tem idades de 46 a 60 anos, o que demonstra que este é um grupo de meia 

idade, próximo ao período de afastamento por aposentadoria. 
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Sexo 
 

 
 
Comentário: é um grupo de trabalhadores com predominância no sexo feminino. 
 
 
 
Estado Civil 
 

 
 
 
Comentário: em relação ao estado civil 54,90% dessa população é casada 
 
 
 
Tempo de trabalho no judiciário 
 

 
 
Comentário: 67,6% do grupo tem mais de 16 anos de trabalho no judiciário. 
 



15 
 

A quantidade de trabalho que você tem que realizar aumentou nos últimos 
quatro anos? 
 

 
 
Comentário: 89,2% refere aumento da quantidade de trabalho. 
 
 
 
Aumentou a dificuldade para realizar o seu trabalho nos últimos quatro anos? 
 
 

 
 
Comentário: para 97,0% houve aumento da dificuldade para realizar o trabalho. 
 
 
Você atribui esse aumento a que fatores? 

Essa questão podia ter mais de uma resposta e, por isso, o gráfico foi construído 
com número absoluto de respostas. 
 

 
 
Comentário: essa questão permitia até 3 respostas e se observa que o aumento da 
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dificuldade para realizar o trabalho não se deve a apenas um aspecto, mas a vários 

fatores (56,5% - violência urbana, 55,0% - trânsito, 50,7% - dificuldade para chegar 

ao destinatário, 55,0% - aumento da quantidade de processos, 46,3% - redução da 

quantidade de servidores). Alguns são ligados diretamente à organização do 

trabalho estabelecida na Central de Mandados e outros dizem respeito à 

degradação nas condições de vida do próprio país. 

 
 
Você é cobrado de maneira contínua pelos seus superiores hierárquicos ao 
cumprimento dos prazos? 
 

 
 
 
Como você se sente quanto ao grau de colaboração dos colegas Oficiais na 
execução das tarefas relacionadas ao trabalho? 
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Existe competição entre os colegas de trabalho? 
 

 
 
 
O coordenador da Cempa procura sua colaboração quando existem decisões 
que lhe afetam? 
 

 
 

O coordenador da Cempa lhe explica sobre o porquê das ordens e das 
decisões importantes? 
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Você se sente respeitado pelo coordenador da Cempa? 
 

 
 
 
 
A maioria dos diretores de vara procura a sua colaboração quando existem 
decisões que influem no cumprimento do mandato? 
 

 
 
A maioria dos diretores de vara explica o porquê das ordens e das decisões 
importantes? 
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Você se sente respeitado pela maioria dos diretores de vara? 
 

 
 
 
A diretoria da Cempa procura sua colaboração quando existem decisões que 
lhe afetam? 
 

 
 
 
 
A diretoria da Cempa lhe explica o porquê das ordens e das decisões 
importantes? 
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Você se sente respeitado pela diretoria da Cempa? 
 

 
 

O juiz conversa com você, previamente, sobre o teor da ordem existente no 
mandado ou possibilita um contato em caso de necessidade de esclarecimento 
posterior? 
 

 
 
 
 
Os bons resultados alcançados por você em seu trabalho são reconhecidos 
pela instituição? 
 

 
 
 
 
Comentário: este bloco anterior de respostas refere-se, principalmente, às relações 

de trabalho. Elas indicam que os respondentes têm o sentimento de realizar um 
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trabalho individual, sem pertencimento a um grupo, e as que cobranças são sobre o 

indivíduo; outro sentimento expressado é o de ser freqüentemente desrespeitado e 

de não haver reconhecimento pelo trabalho realizado. Os resultados também 

indicam um sistema de avaliação voltado para a quantidade e prazos dos mandados 

realizados, não existindo espaço para o diálogo e participação nas definições sobre 

o trabalho. No outro extremo, a relação com os colegas é avaliada como excelente, 

constituindo-se em fator extremamente positivo para a manutenção de um mínimo 

equilíbrio psíquico no trabalho. Além disso, a maioria considera que não existe 

competição entre os colegas (84,5%) e a grande maioria costuma conversar com os 

colegas sobre os problemas no trabalho (98,6%), apesar de não possuírem um 

espaço institucional definido para tal. 

 
 
Você se sente seguro tecnicamente para realizar suas tarefas no trabalho? 
 

 
 
Comentário: 28,2% - às vezes/nunca tem segurança técnica. 
 
 
Você recebeu treinamento para realizar as tarefas?  
 

 
 
Comentário: 90,1% não recebeu treinamento. 
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De quem recebeu treinamento (caso a resposta anterior tenha sido SIM? 
 

 
 
 

Você costuma conversar com os colegas Oficiais sobre problemas 
relacionados ao trabalho? 
 

 
 

Comentário: 90,1% dos oficiais de justiça não receberam treinamento para a 

atividade. Dos 9,9% que afirmam ter recebido treinamento apenas 12,5% - um oficial 

– foi treinado por curso oferecido pela administração e 75% - seis oficiais – foram 

treinados pelos próprios colegas e 12,5% indicou outra forma. Estes dados são um 

forte indicativo de não haver uma política para a qualificação destes servidores, o 

que irá pesar negativamente no momento da realização das atividades em meio a 

conflitos (desocupação, penhora, etc.) ou que requeiram critérios técnicos (avaliação 

sócio/econômica, arrolamento, etc.). A inexistência de uma política de qualificação e 

requalificação poderia, também, explicar como um grupo onde a maioria (67,6%), 

tendo mais de 16 anos de trabalho no judiciário, ainda apresenta um índice de 

28,2% de pessoas que se sentem inseguras, tecnicamente, para realizar suas 

atividades. 
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Como se sente atualmente por estar trabalhando no judiciário? 
 

 
 
Comentário: há um bom grau de satisfação por trabalhar nesta atividade. Veremos, 

no entanto, através de outras respostas, que isso ocorre, principalmente, por 

aspectos externos à própria atividade que exercem. 

 
 
Como classifica seu desempenho no trabalho? 
 

 
 
 
Quais das alternativas mais o motivam a trabalhar no judiciário? 
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Comentário: nesta questão se explicita o motivo do elevado percentual de 79.7% de 

satisfação por estar trabalhando no judiciário. Este índice será justificado pelo salário 

(94,3%), pela estabilidade (87,3%), pelos benefícios oferecidos (42,2%), pela 

jornada de trabalho (28,1%) e apenas 18,3% pelas atividade e tarefas realizadas e 

14,8% pelo relacionamento com os colegas. O significado disto é que os aspectos 

relacionados diretamente ao trabalho, fundamentais para a construção da identidade 

e a saúde psíquica, não são referidos como elemento de satisfação pela grande 

maioria desses trabalhadores. O salário e os benefícios certamente são importantes 

para uma boa qualidade de vida, mas não são suficientes para permitir o 

reconhecimento no trabalho. 

 
 
Quais das alternativas menos o motivam a trabalhar no judiciário? 
 

 
 

Comentário: encontram-se aqui os prejuízos à saúde provocados pelos 

aspectos específicos ligados à qualidade de vida no trabalho. Observa-se que 

uma das questões que menos motivam ao trabalho é a ausência de 

reconhecimento, provocada devido desconhecimento pelos demais servidores 

das atividades que eles realizam (83,0%), seguido pelas dificuldades no 

relacionamento com o executado (42,2%), pela política de treinamento 

(30,9%), pela falta de possibilidade de crescimento (28,1%), pela 

desvalorização social (23,9%), pelos problemas de trânsito (26,7%) e pelas 

atividades e tarefas (21,1%). 
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Dentre as atividades que cumpre, qual(is) a(s) que lhe é(são) mais penosa(s)? 
 

 
 
Comentário: as atividades consideradas penosas são as que mais demandam um 

envolvimento emocional e subjetivo por parte dos Oficiais de Justiça. O que chama a 

atenção, no entanto, é o fato da maioria das pessoas realizarem estas atividades há 

mais de 16 anos e ainda senti-las como penosas. Isso leva a pensar que algum tipo 

de apoio psicológico poderia ser de grande utilidade, para poder ajudar esses 

trabalhadores na elaboração desta penosidade. 

 
 
 
 
Você sofreu algum tipo de acidente ou agressão no exercício de sua função? 
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Você notificou o ocorrido para a administração? 
 

 

 
� 50% - não notificaram o ocorrido à administração 

 

 
Houve perda de dias de trabalho em função do acidente/agressão? 
 

 

 

� 79,2% - não houve perda de dias de trabalho devido ao acidente/ agressão 
 

 

Você sentiu-se ameaçado no exercício da função? 
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Já sofreu violência física no exercício da função? 
 

 

 

Já teve algum bem particular danificado no exercício da função? 
 

 

 

Já teve algum bem particular roubado no exercício da função? 
 

 

 

 

 

 

 



28 
 

No caso de dano ou furto, teve seus prejuízos ressarcidos pela administração? 
 

 

 
 
Sente-se seguro no exercício da função? 
 

 

 
 

Comentário: 65,70% sofreu acidente ou agressão no exercício da função, 81,7% 

sentiu-se ameaçado no exercício da função, 18,8% sofreu violência física no 

exercício da função, 63,8% teve bem particular danificado no exercício da função, 

38,8% teve algum bem roubado no exercício da função e 97,10% sentem-se 

inseguros no exercício da função. Estes dados indicam uma situação de permanente 

insegurança com relação a própria integridade física e equilíbrio emocional, pois 

poucas atividades profissionais apresentam tão elevados índices de danos materiais 

e pessoais, podendo-se supor que estes indivíduos encontram-se em permanente 

sofrimento psíquico. Soma-se a estes achados o fato de que apenas 50% dos 

Oficiais de Justiça comunicaram à administração terem sofrido algum tipo de 

acidente ou agressão no exercício da função e, mesmo os que comunicaram, 

nenhum deles teve seus prejuízos ressarcidos. Isso demonstra um descaso da 

instituição com os riscos reais na atividade desses trabalhadores.  
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Quais os fatores que mais contribuem para a insegurança? 
 

 

 
Comentário: este trabalho não é um tipo comum de trabalho solitário, tal como o de 

um vendedor viajante, pois na atividade de vendas, o indivíduo vai tentar ao máximo 

estabelecer uma relação amistosa e duradoura. No caso do Oficial de Justiça, a 

relação não precisa, necessariamente, ser amistosa e nem duradoura. Trata-se, 

portanto, de uma solidão sem espaço para o relacionamento e a emoção e assim 

deverá permanecer enquanto o indivíduo for Oficial de Justiça. 

 

 

 

 

Você tem feito algum tipo de tratamento de saúde, com ou sem prescrição 
médica? 
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Qual tratamento? 
 

Uso de medicamento 
 

� 36,1% - antidepressivo 
� 31,9% - antiinflamatórios 
� 25,5% - fisioterapia 
� 23,4% - acupuntura 
� 19,1% - ansiolítico 
� 19,1% - antibiótico 
� 17,0% - homeopatia 
� 19,1% - remédio para dormir 
� 14,8% - pilates 
� 12,7% massoterapia 
� 6,3% - quiropraxia 

 
Comentário: além de confirmar a prevalência esperada de doenças osteomusculares 

e psíquicas, mostra, também, um uso elevado de medicações, que requerem 

prescrição médica, tais como os antidepressivos. Estes resultados reforçam os 

achados do SRQ-20 e da pesquisa qualitativa 
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SELF REPORT QUESTIONNAIRE (SRQ-20) 
 

O SRQ-20 é composto das seguintes questões: 

1- Você tem dores de cabeça freqüentes? 
2- Tem falta de apetite? 
3- Dorme mal? 
4- Assusta-se com facilidade? 
5- Tem tremores nas mãos?  
6- Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a)? 
7- Tem má digestão? 
8- Tem dificuldades de pensar com clareza? 
9- Tem se sentido triste ultimamente? 
10- Tem chorado mais do que costume? 
11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 
12- Tem dificuldades para tomar decisões? 
13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa-lhe sofrimento?) 
14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 
15- Tem perdido o interesse pelas coisas?  
16- Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 
17- Tem tido idéia de acabar com a vida? 
18- Sente-se cansado (a) o tempo todo? 
19- Você se cansa com facilidade? 
20- Têm sensações desagradáveis no estomago? 
 

Com relação aos Oficiais de Justiça da Central de Mandados de Porto Alegre, 

os resultados encontrados nas respostas ao Self Report Questionnaire foram de 36 

questionários com 7 ou mais respostas positivas, deste universo 11 foram homens e 

25 mulheres. Estes dados indicam um percentual elevado de Distúrbios Psiquiátricos 

Menores, atingindo 50,7% dos 71 respondentes. É próximo aos 53,3% encontrado 

nas enfermeiras de unidade de emergência e psiquiatria na cidade de Feira de 

Santana – Ba, ao percentual 55,4% dos professores municipais de Vitória da 

Conquista – Ba, e maior ao encontrado na população geral de Pelotas – RS que foi 

de 28,5%. 

Um estudo epidemiológico recente de validação do SRQ-20 indica a presença 

de 8 ou mais respostas positivas como ponte de corte para caracterizar a presença 

de Distúrbios Psiquiátricos Menores (GONÇALVES M.D.; STEIN A.T. e 

KAPCZINSKI, F., 2008). Mesmo se adotando este índice – não o utilizamos pela 

impossibilidade de comparação com outros estudos –, encontraremos um percentual 

de 43,6%, o que também é elevado, mantendo-se distante do encontrado na 

população em geral. 

 

 



32 
 

6.2 - Abordagem Qualitativa 

 

O material coletado foi constituído nos seguintes momentos: 

 

• Organização do material: transcrição das gravações realizadas, levantamento 

estatístico dos questionários, leitura e releitura do material transcrito, 

preparação dos relatos de observação e registros feitos durante os grupos; 

 

• Classificação do material: leitura do referencial teórico e do material 

organizado, estabelecendo o que é relevante em ambos para a organização 

dos agrupamentos dos comentários verbais e relação do que foi considerado 

relevante, com os objetivos da pesquisa; 

 

• Descrição do material: apresentação das falas dos trabalhadores, que foram 

transcritas de forma literal, conforme apareceram nos grupos. As falas não 

estão em ordem temporal dos acontecimentos, mas conforme os assuntos 

estabelecidos para os agrupamentos; 

 

• Análise e Discussão: estabelecimento da articulação entre o material coletado 

e a teoria apresentada.  

 

Os comentários verbais dos trabalhadores foram agrupados por assuntos. Um 

mesmo assunto apareceu em grupos diferentes e foi inserido no mesmo 

agrupamento. Os grupos concentraram as discussões em determinados temas, que 

se definiram a partir da própria fala dos participantes. O mesmo tema foi retomado 

várias vezes, por ser considerado importante para o momento ou por significar uma 

reelaboração de algo já discutido anteriormente.  

A análise apresentada foi dividida em dois agrupamentos de comentários 

verbais relativos às dificuldades e/ou problemas presentes no trabalho: em relação à 

Instituição e em relação à atividade (Oficial de Justiça). Nestes agrupamentos, foram 

formulados subgrupos ou categorias. 

No primeiro agrupamento, em relação à Instituição, estão reunidas questões 

relativas à Instituição Justiça Federal e seus desdobramentos. No segundo, em 

relação à atividade, são apresentadas as relações estabelecidas neste trabalho e a 

organização do trabalho na CEMPA, bem como as construções de estratégias para 
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a manutenção da saúde psíquica destes trabalhadores no exercício de sua 

atividade. 

Os agrupamentos dos comentários verbais foram organizados no sentido de 

estabelecer classificações e agrupar idéias semelhantes sobre um mesmo assunto 

discutido nos grupos.  

 

Análise 

Os Oficiais de Justiça são servidores públicos federais que ingressaram no 

trabalho por meio de concurso público. Segundo Ellwanger (2009), o Oficial de 

Justiça Avaliador Federal atua no Judiciário Federal Brasileiro: Justiça do Trabalho, 

Justiça Federal, Justiça Militar e Tribunais Superiores, e integra a carreira de 

Analista Judiciário. 

 

O Oficial de Justiça Avaliador Federal já teve o nome do cargo como 
Oficial de Justiça Avaliador até 25 de dezembro de 1996. A partir daí o 
nome cargo passou para Executantes de Mandados e em 17 de 
dezembro de 2006 o cargo passou a ser Oficial de Justiça Avaliador 
Federal. 
As atribuições do Oficial de Justiça Avaliador Federal são auxiliar os 
magistrados na efetivação das ordens judiciais, consoante Código de 
Processo Civil (CPC), Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), Lei 
de Execuções Fiscais e outras. Concomitantemente, a regulação, no 
caso específico dos Oficiais de Justiça Federais lotados na Central de 
Porto Alegre, se dá através da Portaria nº 30/2005-DF [...] 
(ELLWANGER, 2009, p. 15). 
 

 

EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

Falta de reconhecimento  

A falta de reconhecimento da Instituição no trabalho realizado é uma das 

principais questões apresentadas pelos Oficiais. Ao mesmo tempo, relatam que 

outras instituições públicas e sociedade em geral não conhecem e, portanto, não 

reconhecem seu trabalho. Segundo Dejours (2004a, p,77), é possível a 

transformação do sofrimento em prazer, a partir do reconhecimento. Mas, se “[...] 

falta reconhecimento, os indivíduos engajam-se em estratégias defensivas para 

evitar a doença mental, com sérias conseqüências para a organização do trabalho, 

que corre o risco de paralisia.” 

O reconhecimento é algo que não pode ser prescrito na organização do 

trabalho e essa temática é recorrente em muitos outros momentos, além dos 
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apresentados aqui nos relatos. Segundo Dejours (2004a), existe um reconhecimento 

de estética, de beleza, sobre o trabalho bem realizado, que é feito pelos pares, e 

existe um reconhecimento de utilidade, basicamente hierárquico. 

A principal questão trazida pelos participantes do grupo é a falta de 

reconhecimento do trabalho pelos superiores, e esta falta de reconhecimento 

se expressa no desconhecimento do trabalho realizado, conforme comentários 

a seguir. 

 
“Eu já tenho 30 anos de serviço e acho que o principal problema que 
eu vejo é a falta de reconhecimento no trabalho. Nós temos um 
problema muito grande assim... às vezes se faz um trabalho de 
investigação que não é cabível a nós, não é o nosso trabalho, nosso 
trabalho é cumprir o que está no mandado, e o que acontece? As 
pessoas colocam que o Oficial não fez nada além da obrigação, ou o 
Oficial fez pouco ou o Oficial não fez nada.” 
 
“Eu faço uma Certidão só, mas eu relato tudo. Então nós não somos 
vistos pelo trabalho que nós fazemos. É um trabalho, só. Não é a 
quantidade e qualidade do trabalho. Isso nós não somos vistos. Não 
somos vistos pelo Diretor, não somos vistos pelo funcionário e não 
somos vistos principalmente pelo Juiz.” 
 
“[...] eu acho que essa falta de reconhecimento vem da falta de 
conhecimento. Porque a nossa comunicação é através da certidão, 
mas tem muita coisa que acontece que não tem como colocar na 
certidão. Não tem como colocar tudo! Tu não vai colocar quantas horas 
tu ficou no trânsito, tu não vai colocar que o cachorro avançou em ti, 
que a pessoa chorou, que era uma senhora de noventa anos que 
começou a ficar nervosa e tremer, que tu não vai deixar ela sozinha em 
casa... Então isso tudo não tem como colocar. O que interessa para 
eles é aquela frase final: “Procedi a citação.” Deu. Então não chega 
isso lá, o que chega é aquela coisa fria...”  

 

 Também existem situações, que pelo distanciamento entre os superiores e os 

Oficiais não é possível saber sobre o desempenho do seu trabalho ou mesmo 

receber um elogio, conforme expresso no comentário seguinte. 

“Sabe o que é mais grave, que eu já vi em tudo isso? No ano 2000 eu 
cumpri um mandado junto com uma colega, daqueles que tinha que 
colocar preço de todas as mercadorias do supermercado. Foi 
cansativo, a gente fez um trabalho, ficou legal, devolveu-se... No ano 
passado, eu estava na internet e vi que tinha ali elogios... Eu recebi um 
elogio e nunca ninguém me disse! Em 2000! E eu fiquei sabendo em 
2008, sem querer! Não era para ter me dito alguma coisa? O descaso é 
tão grande, que nem o elogio eu fiquei sabendo que eu recebi! Fui 
descobrir 8 anos depois.” 
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 Também colocam que a falta de respaldo e até mesmo a desautorização para 

a realização de seu trabalho está diretamente relacionada à falta de 

reconhecimento. Pois, se não são reconhecidos, não há como a Instituição entender 

as necessidades inerentes à função. 

“Deixa eu fazer uma pergunta...Vocês se sentem respaldados aqui na 
Central de Mandados?” 

  “Por quem?” 
 “Pela Central” 
 “Eu me sinto...” 
“Eu me sinto respaldado por uma pessoa só [...] que é o único que 
consegue resolver os meus problemas, quando eu tenho, ele é o único 
que consegue resolver...” 
 
“Não há reconhecimento!! Não conta como tempo! O tempo que eu 
levei pra fazer o laudo, a avaliação, isso não conta!” 
 

 As colocações em relação ao respaldo para a realização do trabalho, muitas 

vezes dizem respeito apenas a serem escutados nas suas necessidades ou serem 

orientados para a realização de um mandado. 

 Ao mesmo tempo, estão associadas à falta de reconhecimento, as escassas 

informações sobre o mandado, o que poderia ser diferente, se houvesse maior 

intercâmbio de informações.  

“Pela realidade que nós estamos agora, eu acho importante a gente 
manter isso, eu só acho que tinha que haver algum respaldo e uma 
mínima valorização.” 
 
“Falta uma preliminar de nos dizerem, olha, o caso do sujeito é isso, 
isso e isso.” 

    “Ou vir um bilhetinho...” 
“Porque a gente não sabe que é. Podia vir algo dizendo que ele foi 
internado numa clínica tantas vezes, isso já me daria um respaldo!” 
 

E também a falta de um treinamento prévio para a realização do trabalho. 
 

Pesquisador: “Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o treinamento que 
vocês recebem quando vocês entram?” 
 
Todos: “Nenhum!” 
 
“O máximo que se tem é um acompanhamento com outro colega, 
né?...” 
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Relacionamento com as Varas 

Uma situação trazida pelo grupo é, muitas vezes, a falta de comunicação 

entre a Vara e a Central ou ainda a culpabilização do Oficial e da Central por algo 

que já foi resolvido, mas que não foi registrado. 

 
 “Eu, particularmente, não ponho os meus pés nas Varas.” 
 “Eu não quero, mas também em algumas...” 
 “A gente é tratado como...” 

    “Nós somos tão maltratados.” 
    “A gente é 'terceirizado'.” 

“Somos tratados como se não fossemos funcionários, nós não 
pertencemos à casa.” 

 
“Esses dias eu entrei numa Vara e era uma Vara que eu conheço até o 
rapaz e nós estávamos com problema aqui no xerox e eu fui lá e falei: 
'Olha eu vim aqui eu vou usar o teu (brincando eu disse pro assessor 
não sei das quantas), eu vou usar a Vara de vocês como meu 
escritório, tá? Eu vou usar o xerox'. Ele disse: “não, só um momento, 
tem que pedir autorização pro Diretor de Secretaria.” E eu disse: 
'Fulano, tu me conhece há 16 anos!', e ele disse: 'Não, não, mas tem 
que pedir!'”  
 

 

Falta de espaços de discussão 

 

Segundo Dejours (1999, p.171), para que o espaço coletivo de discussão 

aconteça, a palavra deve ser “autêntica”. Nesse sentido, é preciso realizar uma 

discussão sobre a organização do trabalho, entre os trabalhadores que estão 

envolvidos diretamente com o processo de trabalho. Segundo o autor “[...] o 

sofrimento está sempre ligado à degradação das condições de discussão e de 

intercompreensão”. (DEJOURS, 1999, p.171) 

“Além de receber conflitos pra trabalhar, ainda se tem que lidar com os 
conflitos entre os próprios colegas.” 
 
 “Esses conflitos de distribuição, quer dizer, é uma coisa que não 
precisava ter de falar, não precisava existir.” 
 
“E não só a distribuição, tem problema também na zona, de marcar 
férias, quem tem filhos geralmente tem que tirar férias no verão.”  

 

A maior parte do grupo afirma que seria importante um espaço 

permanente de discussão, relativo aos procedimentos a serem construídos 

coletivamente, para o bom andamento do trabalho. Esses profissionais 
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gostariam de estabelecer um espaço de discussão de seus sentimentos, sobre 

os problemas, sobre suas dificuldades no atendimento às demandas do 

trabalho.  

Quando perguntados se existe algum espaço para realizarem trocas 

entre os colegas, eles responderam: 

 “Não, a gente tem só informal...” 
 
 “É que nós fazemos plantão com o grupo que começa com a mesma 
letra que nós, são sempre os mesmos. Então, nós nos encontramos de 
doze em doze dias, e ficamos aqui da uma da tarde às sete da noite...”  
 
“Não. Só uma coisa informal, como nos plantões. Mas nós não temos 
isso nem dentro da própria zona. Prá ti ver, há uma falta de 
comunicação tamanha que, nós somos apenas quatro, e faz mais ou 
menos uns oito anos que eu cumpro mandados no Local X, e eu não 
pago estacionamento, porque um belo dia eu resolvi que não queria 
pagar. Fui na administração e eles me disseram que, mostrando a 
carteirinha, o mandado, eu não precisava pagar. Ontem, eu fui dizer 
isso pras minhas colegas! E todas elas pagavam! Pra ver o nível, às 
vezes da falta de comunicação, né?” 
 

Os espaços de discussão são considerados, pela Psicodinâmica do Trabalho, 

fundamentais para que se possa construir condições para o exercício do 

reconhecimento e para que possam ser incorporadas novas formas de trabalhar. No 

mundo do trabalho real, isto é, quando da execução da tarefa, são necessários 

vários "artifícios" para que ele possa ocorrer nas condições e nos tempos 

adequados. Nesses momentos, o trabalhador precisa, muitas vezes, burlar o que foi 

prescrito e "inventar" suas próprias soluções. Esse espaço de encontro - que a 

Psicodinâmica do Trabalho chama de um "espaço público" -, é fundamental para que 

haja o necessário reconhecimento (ou não) do que foi "inventado", para que possa, 

através do reconhecimento dos pares (colegas) e/ou da chefia, produzir-se o prazer 

e a saúde no trabalho. Na atividade desses trabalhadores podem ser encontrados 

alguns desses momentos durante os plantões. Mas os plantões reúnem um pequeno 

número de Oficiais de Justiça. O melhor seria poder dispor de um espaço 

formalizado e designado para tal. 

 

Falta de discussão sobre as mudanças no processo de trabalho 
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Assim como não há um espaço formal para trocas entre os trabalhadores, 

também não há uma participação nas mudanças ocorridas nos processos de 

trabalho. 

“Eu, inicialmente, era contra para que fosse criada a Central e 
posteriormente aceitei.” 
 
“Mas a nossa opinião não conta. Eles perguntam se a gente é contra 
ou a favor só pra constar” 
 
“Mas aqui é assim, tu pode ter duas opiniões: ou tu aceita, ou tu aceita. 
Não tem aquele “A tua opinião vai ser levada em conta”. Não. É assim, 
ou é assim.” 

 

Segundo os relatos, na maioria das vezes ficam sabendo das modificações 

quando elas já estão acontecendo.  

 

“A gente não teve nenhuma reunião, a gente ouviu falar que em Santa 
Maria os Oficiais estavam fazendo, aí um dia veio um mandado. 
Ninguém fez reunião, ninguém comunicou nada, ninguém explicou 
porque, nada, simplesmente veio o mandado.” 
 
Pesquisador: “Não houve nenhum treinamento para isso?” 
Oficial de Justiça: “Não! Não houve nada!” 

 
   “Já modificaram a nossa nomenclatura!” 

 “Nós somos uma especialidade” 
 “O Código de Processo Civil diz que o mandado é cumprido por um 
Oficial de Justiça, e nós não temos isso. Na nossa nomenclatura, no 
sistema, diz que nós somos Analistas Executantes de Mandado.” 
 

 

EM RELAÇÃO À ATIVIDADE 

 

Trabalho solitário 

Os Oficiais referem o caráter solitário, como uma característica de seu 

trabalho, na maioria dos encontros e também nas entrevistas realizadas. Em seus 

relatos, a solidão da atividade, aparece, muitas vezes, como uma sensação de 

desamparo. Essa, certamente, é uma peculiaridade desse tipo de atividade, que não 

iremos encontrar em outras categorias de servidores públicos. Porém, é importante 

não "naturalizar" esse aspecto, isto é, considerá-lo como um pressuposto inerente 

ao tipo de atividade e sobre o qual não é possível realizar uma intervenção e uma 
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prevenção das agressões à saúde psíquica daí decorrentes. Não só é possível essa 

prevenção, como ela é necessária. 

Sennet (2000), coloca que o trabalho, na atualidade, expressa a corrosão das 

relações, trazendo consigo angústia e um sentimento de estar à deriva, onde o único 

caminho para o sujeito é o da solidão. As pessoas trabalham juntas, mas não há 

confiança, unem-se para a realização das tarefas, mas não permanecem unidas. Os 

indivíduos vivenciam um sentimento de esvaziamento moral, social, cultural ou 

político, já que não existe construção partilhada com os outros.  

 “E essa integração do grupo foi boa, até porque nosso trabalho é muito 
solitário” 

 
“Será que a gente podia fazer algumas colocações pra não ficar 
assim... o que acontece com a gente lá fora... porque o nosso problema 
interno aqui, a gente tem tanta coisa interessante pra colocar... uma 
colocação que a colega fez ali, que o nosso trabalho é solitário... 
nossa, a gente se sente sem pai nem mãe. A gente se sente...” 
 

Em alguns momentos, o próprio grupo coloca a possibilidade da realização de 

algumas atividades em dupla, mas essa situação faz com que alguém seja 

sobrecarregado na medida que cada um tem uma carga de trabalho a cumprir. 

Pesquisador: “E outra coisa assim, seguindo esta mesma linha, vocês 
falaram: “Então leva o colega junto.” “Vocês costumam levar o colega 
junto?” 

 
“Não, isso não acontece... como é que a gente vai tirar um colega que 
também está no trabalho?.” 

 

Dão-se conta de que muitas vezes dividindo o mesmo espaço de trabalho não 

sabem o que acontece com seus colegas no cotidiano. 

“Vocês notaram uma coisa? Poucos sabiam do caso dele. Então esse 
trabalho é realmente solitário.” 
 
“Eu vou te dizer assim, eu acho que a nossa atividade, apesar de nos 

preparar muito pro relacionamento, ela é muito solitária [...]” 
 
“Então é assim, outra coisa, eu me sinto acéfala. Porque assim, eu 

tenho uma Diretora aqui, mas nós temos um Juiz que é nosso 
Coordenador, mas passa Juiz, entra Juiz, sai Juiz, e eu não fico nem 
sabendo quem é. Então eu acho que falta essa integração assim, o 
Juiz chegar, assumir como nosso Coordenador, fazer uma reunião com 
o pessoal dos plantões diários e dizer: “olha pessoal, eu estou aqui, 
estou à disposição, qualquer problema...” Porque nós precisamos disso 
entendeu?” 
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“Eu senti muito isso quando eu troquei de atividade, estou aqui há sete 
anos. Eu trabalhava num escritório, com outros colegas, e aí, uma 
coisa boa foi vir pra cá, porque é um clima maravilhoso entre os 
colegas, só que uma coisa que eu senti muito foi esse negócio de sair 
sozinho na rua, sem ter ninguém para conversar, para trocar uma idéia, 
contar do teu filho, nada. Tu não tem nada. Eu fiquei muito mal!” 
 
“Isso é o que nós falamos lá no primeiro dia, do trabalho solitário: isso 
aqui eu que tenho que fazer, só depende de mim”. Acaba levando a 
essa falta de comunicação, de preocupação com o outro...” 
 

 

Atividade extenuante 

A atividade é considerada extenuante por todos os participantes do grupo. 

Apesar de nem sempre estar associada ao adoecimento, o cansaço no corpo e 

mental são apontados como reflexos do que é executado no dia-a-dia. Os relatos do 

cansaço e da fadiga em muitos momentos vem permeado com falas sobre doenças, 

estresse e irritação. 

Para Dejours (1999, p.88), “[...] as doenças só se manifestam no corpo ou no 

funcionamento psíquico, quando as lutas ou as defesas se enfraquecem. Quando a 

parte ativa da conquista da saúde se enfraquece, as doenças se desencadeiam.” 

Segundo o autor, para que o sujeito não adoeça, é preciso não querer adoecer. Mas 

isso não diz respeito apenas a uma vontade individual, na medida em que a saúde 

depende de uma dinâmica intersubjetiva.  

“Mas toda essa carga assim que a gente no nosso dia a dia assim 
começa de manhã com um tipo de pessoa, aí tu vai pra outra pessoa, é 
outro perfil, tu tem que te apresentar de uma outra forma, então a 
terceira pessoa é de uma outra maneira, então na quinta pessoa, é 
outra forma, é outra pessoa, outra característica, e isso exaure muito! 
Esse jogo mental, psicológico, essa coisa toda assim, essa adequação, 
nós temos que nos adequar à situação.” 

 
“[...] e tem mais uma coisa assim ó, o nosso trabalho não é medido em 
horas, não tem como em horas trabalhadas, é impossível eu ficar 8 
horas de trabalho como ficam nossos colegas, impossível ficar 8 horas 
trabalhando, em pé, na rua, impossível! Porque tem diligências que são 
tão extenuantes e o que tu quer é ir pra casa, tu quer parar! E muitas 
vezes eu paro. Às vezes, eu comecei a trabalhar as 10 horas, e às 13 
horas eu já não aguento mais!  
 

As falas demonstram que a atividade não pode ser medida pelo número de 

mandados executados ou pelo numero de horas trabalhadas, mas pelo conteúdo 

daquilo que aconteceu e do que o Oficial teve de despender de sua energia. 



41 
 

“Então há uma visão assim da Direção de que nós só, por exemplo, só 
cumprimos 3 mandados por dia. Eu acho que essa média aqui, um 
mandado é de quinze minutos, pode até ser que o mandado se cumpra 
em quinze minutos, mas a medida do nosso trabalho... são 
menosprezados ... fazer uma citação do seu Fulano que nem assinar 
não assinou, parece uma barbada. 
 

Também há uma relação com a falta de reconhecimento de que a atividade 

exige muito mais do trabalhador do que a simples execução de um mandado. 

“[...] nós que estamos na rua pedimos celular para nos comunicar até 
com a Justiça mesmo, que foi dito? Que Oficial se comunica através de 
Certidão no processo. Nos negaram. Mas nós usamos o nosso celular 
pessoal, quantas vezes nós temos que ligar pra Justiça prá resolver um 
problema, é esse tipo de valorização. Não é nem falta de valorização, é 
desconhecimento, nenhum deles, nem Juiz, nem Diretor, eles não 
sabem como é na rua. Trabalhar na rua é completamente diferente de 
vir aqui, estacionar o carro, sentar, tu tem a tua mesa, o tem 
computador, o teu serviço ali do lado, tu fica oito horas sentado ali, tu 
saiu, terminou, limpa os pés no capacho e volta no outro dia. Mas nós, 
as vezes dez horas da noite tu está ligando ou alguém está te ligando, 
tu sai às vezes com a disposição de cumprir dez mandados, tu caminha 
o dia todo e não faz um! Volta com tudo pra fazer de novo! Tudo isso aí 
desgasta! E eles não entendem assim, eles não enxergam!” 
 
 

Aumento da carga de trabalho com aposentadorias, licenças, férias 

 Há uma grande preocupação sobre o futuro do trabalho para os Oficiais de 

Justiça. Como a maioria das mudanças não são discutidas e os trabalhadores só 

ficam sabendo quando já serão implantadas, há uma tensão sobre quais mudanças 

afetarão o trabalho. As aposentadorias que estão por vir e o aumento da carga de 

trabalho preocupam os Oficiais, já que não há uma previsão da reposição por novos 

profissionais.  

“Eu acho que o aspecto virtual aí para nós nem está pegando tanto, o 
que mais está pegando é essa tensão de tu não saber o que vai 
acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, assim como pode não 
acontecer nada, então a gente está assim...” 
 
“Eu tenho ficado, nos últimos quatro, cinco anos, tensa com a 
incerteza, embora minha aposentadoria esteja para daqui a quatro 
anos, mas enfim, eu tenho ficado tensa sim com a idéia de se faltar 
serviço e sobrar Oficial de Justiça, o que será feito com nós e o que 
será feito? Eu tenho essa incerteza. Eu fiz concurso pra Oficial de 
Justiça, a minha atividade é externa e esse é o meu perfil.” 
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Quando há uma situação de férias ou de licença, por mais que exista uma 

organização por escala e substituição na zona, as pessoas se sentem 

sobrecarregadas e sem saber se conseguirão executar aquilo que está previsto.  

“Dificilmente tem um substituto. Claro, para algumas coisas tem, mas 
geralmente o trabalho fica parado mesmo e a pessoa volta e vai fazer 
tudo. Mas ela vai fazer num tempo... Vai ter um tempo maior, vai fazer 
aos poucos. O que acontece com a gente é que o trabalho não pode 
parar. A minha zona tem seis oficiais, então, se saírem quatro, os 
outros dois vão ter que fazer o trabalho dos seis. E quando aqueles 
voltarem, aquilo não pode ser dividido, daí aqueles dois já estão com 
aquela carga e tem prazo. O prazo é o mesmo para cumprir dez, vinte, 
cinquenta ou cem. Tu não redistribui os mandados, não divide.” 
 
“Sem contar que a previsão é que para daqui a três anos, a maioria de 
nós não vai estar. Daqui a três anos, quinze vão se aposentar, sem 
contar os que vão se suicidar, é uma coisa natural... quer dizer, então 
assim, eu acredito que vai haver uma revisão muito grande, e eles não 
tem planos para contratar novos Oficiais, então vai diminuir muito o 
numero de Oficiais e o que vai acontecer é aumento de serviço pra 
quem ficar. Aumenta plantão noturno, aumenta plantão extra-
expediente, o nosso plantão de doze em doze dias vai passar a ser 
semanal. Daí tu tira o plantão semanal, o dia que tem a distribuição, o 
dia que tu tira para fazer certidão, tu vais trabalhar dois dias na 
semana, e a zona vai aumentar!” 
 

 

Trabalho de risco na rua: insegurança, violência, medo 

 A questão da atividade solitária e de risco aparecem conjuntamente. Os 

oficiais relatam que a insegurança para a realização de sua atividade na rua tem 

aumentado e não há respaldo institucional.  

“Os problemas que se enfrenta na rua, na casa, na empresa das 
pessoas para as quais os mandados são dirigidos são inúmeros, a 
gente nunca vai conseguir esgotar aqui porque cada vez surge um tipo 
diferente de problema. Por exemplo: ninguém recebe bem um Oficial 
de Justiça, salvo raríssimas exceções, ninguém se conforma com as 
decisões desfavoráveis do processo. Ninguém se conforma. Eu entrei 
com uma ação e perdi: Mas não pode ser! E nós Oficiais vamos lá na 
arena deles, é diferente, porque quando eles vêm aqui, é tudo 
mansinho nas audiências, mas lá, lá é o habitat deles. Para começar, 
muitos deles se escondem. É que a gente para cumprir um mandado, 
nós não dependemos só de nós. A nossa função depende do outro, 
sem a boa vontade do outro tu não cumpre.” 
 
“Foi como o colega disse, a gente recebe uma incumbência a gente 
quer fazer aquilo, a gente acha que deve fazer, só que às vezes não dá 
pra fazer. Aí tu tem que explicar por que é que tu não fez... Quando a 
gente vai fazer penhora a gente não encontra o bem, as pessoas 



43 
 

escondem, ocultam, e para mim pessoalmente o maior problema e isso 
me deixa assim estressadíssimo, é a insegurança, a violência, eu ando 
sempre APAVORADO!...” 
 
 “Apavorada... eu também!” 
 “[...] eu não sei nem mais pra onde eu olho na rua, a gente entra em 
locais desertos às vezes, pára o carro, desce, fica tocando na 
campainha, e todo mundo sabe que é para aquele carro que tu volta...” 
 
 “O elemento surpresa é desconhecido, é difícil...” 
 

Há uma sensação de insegurança para sair na rua, que não é apenas do 

Oficial de Justiça, mas da sociedade em geral. O que ocorre que estes 

trabalhadores, como não sentem seu trabalho reconhecido, sentem-se ainda mais 

inseguros pela hostilidade das pessoas e, também, pela falta do respaldo da 

instituição. 

“Aí de vez em quando tu entra na casa e tu fica uma hora lá dentro 
porque o cara não pára de falar, aí que nem quando a gente está 
cumprindo um mandado de constatação, para ver a situação sócio-
econômica das pessoas, em lugares às vezes, que vocês não vão 
acreditar... lá dentro da favela, ou uma pessoa doente lá com uma 
doença contagiosa...” 
 
“E às vezes a gente não está nem sabendo.. nem sabendo onde a 
gente vai...” 
 
“E isso tudo as pessoas não têm noção que a gente passa... mas eu 
dei uma geral assim do problema da violência, da falta de boa vontade 
das pessoas, se tu for desdobrar isso aparecem centenas de coisas.” 
 
“A gente vai a hospitais, presídios... não é só comercial e residencial, a 
gente vai...” 
 

Muitas vezes também são ameaçados e agredidos quando tentam cumprir os 

mandados.  

“A hostilidade é geralmente de pessoas da classe média para a classe 
média alta. Uma vez desce um engenheiro, que a gente presume para 
nós que ele tenha uma boa educação, e foi um cara que já expulsou a 
L. do prédio dele, que comigo já teve dois enfrentamentos... Cada vez 
que eu vou tocar um... e isso é uma coisa estressante assim ó, cada 
vez que eu vou tocar um interfone, eu tenho que pensar assim: calma, 
vai dar tudo certo, o interfone é um grande inimigo... então, tu ouve de 
tudo, eu já ouvi: “é por esse tipo de coisa que vocês levam um tiro no 
meio da cara!” Daí eu fico pensando: calma, calma, tu é um “profi”, tu é 
um “profi”! Uma das vezes que eu fui nesse engenheiro, eu estendi a 
mão, ele desceu na portaria, eu estendi a mão, ele olhou para minha 
mão, olhou pro meu rosto e me disse: “O que tu quer?” Eu abaixei a 
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mão, eu disse olha... sou um Oficial da Justiça Federal, vim aqui faz 
uns dois anos, voltei aqui para saber a localização dos bens que foram 
penhorados e tal. Ele me disse: “Vocês não têm medo de fazer este 
tipo de coisa?” Eu disse não, não...” 
 
 “Tem uns que perguntam se a gente não tem vergonha!” 
 
 “[...] aí ele me disse: “Que eu faço da próxima vez? Desço aqui...” Isso 
na frente do porteiro, e continuou: “Que eu faço da próxima vez? Desço 
aqui e te dou um tiro na cara?” Eu disse: “Olha, acho que esse não é o 
caso, eu sou um agente do Juiz, não sou representante da outra 
parte...” E ele: “É, porque quando o teu colega veio fazer a penhora, a 
gente foi lá para o meio da vila onde fica o depósito da nossa 
construtora, e eu perguntei para ele se ele não tinha medo de não sair 
dali, porque só estávamos nós dois...” Então eu relatei tudo isso, se 
juntou ao processo, e não aconteceu nada, não chamaram polícia 
federal, nada! Daí a gente fez pesquisa aqui no sistema de informação 
da Secretaria de Segurança, e o cara já tinha registro de ocorrência na 
polícia antes, por ameaça, por vias de fato contra um empregado, e 
deu! São coisas que acontecem com um Oficial de Justiça, deixa 
assim, quer dizer, não necessariamente o Juiz, mas o Estado não se 
manifesta, um agente do Estado sofre uma ameaça e o Estado não faz 
nada, não diz assim “Tu não podes fazer isso com um agente do 
Estado” 
 
“Eu fui ameaçada, relatei todo o acontecimento da ameaça, inclusive 
que ele disse que não iria deixar penhorar nada, e eu fiquei com medo, 
mas não demonstrei” 
 
Pesquisador: “Deixa eu fazer uma pergunta: vocês já sofreram algum 
tipo de violência física?” 

    “Já!” 
   “Já! Eu?De empurrar? Já! Sim!” 
 

“Falando nesse lado agora do feminino, nós temos essa questão do 
medo do crime sexual, e não necessariamente precisa ser o crime 
consumado, mas o constrangimento que é, e nós entramos dentro da 
casa das pessoas, às vezes cumprindo em horários noturnos, e eu 
tenho pavor, como já aconteceu, de a pessoa me deixar entrar. Prefiro 
que desça no prédio do que me faça subir, do que fale pelo interfone 
para eu subir, porque fica aquele elemento surpresa: “Quem será?” Eu 
entro, e a pessoa fecha a porta, eu fico pensando: “Porque que ele 
fechou a porta?” Quer dizer, isso dá...Nesse trabalho assim, com 
pessoas, pessoas diferentes, cada dia nós pegamos uma pilha de 
nomes, que são pessoas, que tu não sabe quem são ou não são, e a 
sensação que eu tenho pelo menos quando eu saio pra cumprir um 
mandado é de que sejam pessoas boas, tomara que seja gente boa, e 
eu sempre chego com um sorriso aqui na orelha, porque eu acho que a 
vida é um espelho, e se eu estiver sorrindo, é muito difícil que a pessoa 
não dê pelo menos um esbocinho assim, com toda a boa vontade. E às 
vezes eu até perco meu ar de autoridade porque eu chego mansinha 
de mais, com receio do outro. Então tem essa questão da surpresa, 
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quem será que vai me receber, como vai receber, quem vai abrir a 
porta...? Eu já tive situação de Brigada Militar vir a milhão, parar em 
cima da calçada, em cima de mim, porque teve alguém que chamou a 
Brigada porque eu estava apertando no interfone, e pedindo que por 
favor a pessoa me atendesse, aí veio a Brigada e tu tem... Aí a Brigada 
entrou comigo e deu um esporro no cara...” 
 “Mas veja bem, a Brigada não foi para te respaldar...” 
 “Não, não...”  

 
“Eu queria falar uma coisa... não sei se vocês já pensaram nisso... tem 
alguns lugares que a gente vai, que são notoriamente perigosos. Vilas 
perigosas, que tem traficante com arma do teu lado, tu entra lá e seja o 
que Deus quiser. Já me aconteceu de ser peitado por bandidos e eles 
dizerem: “Que tu está fazendo aqui?” Eu fiquei apavorado! Mas de 
qualquer maneira, aí vem a solução. Até os leigos já conhecem isso... 
se a Justiça não pode entrar ali porque é perigoso, então vai com 
reforço da polícia, só que isso é que eu queria dizer pra vocês, hoje em 
dia isso é inviável, porque se eu for com a policia, nunca mais eu entro 
ali de novo, ou eu estou morto.” 
 
“Eu percebo assim: cada um tem seus medos aqui dentro. Eu não 
tenho medo, te juro, vila não me preocupa mesmo, depois de eu passar 
a fronteira, deu entendeu? Para mim a preocupação com a vila, é me 
aproximando dela, depois de passar aquela linha onde é a venda do 
tráfico eu estou tranquilo, me sinto seguro...” 
“Mas não é bem assim. Às vezes eu vou, volto e daí tem três ou quatro 
escorados na minha porta, onde eu vou entrar...” 

 

Apesar da atividade estar prevista como atividade de risco, não há um adicional de 

risco para o exercício da atividade. Ao mesmo tempo ela não é reconhecida como 

tal.  

“[...] está previsto como atividade de risco pela Secretaria Nacional de 
Segurança. Agora fora isso, nossa atividade não é considerada de 
risco. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho que estressa um pouco, 
não é considerada de risco, então tu não tem o adicional de risco, não 
tem nada. Mas ao mesmo tempo, o que a gente escuta de todos os 
colegas funcionários da Justiça é que o risco é inerente, então a gente 
não pode reclamar do risco, a gente sabia que era assim quando fez o 
concurso.” 

 
Pesquisador: “Existe uma idéia de que a violência faz parte e...” 
“Aqui dentro eu acho que existe bastante isso tipo: “Sou Oficial de 
Justiça, é inerente!”” 

    “Quando tu fez o concurso, tu sabia que ia acontecer isso!” 
 
“Mas uma violência grave é o suficiente para pôr fim à vida da gente.” 
 
  “Eu gostaria de dizer que a coisa não é fácil para nós, existe o risco 
efetivo de sofrer uma violência no dia a dia da gente, pode ser até raro. 
A gente tem vivido essas situações, também não é tão raro assim.” 
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Pesquisador: “Acho que a questão da arma, o que ela traz mesmo é a 
questão da violência e do risco, senão não precisaria de arma 
nenhuma.” 

 
“Mas eu também, eu fui intimar um cidadão, entrei, ele não fechou a 
porta nem nada, mas em cima da prateleira, tinha várias armas e 
assim: a gente não sabe a reação da pessoa, ali, nós estamos lidando 
com o estresse constantemente.” 

 
“Mas isso varia muito... a minha zona, predominantemente, é o 
Moinhos de Vento...” 

    “É muito difícil...” 
 “[..] .então eu enfrento uma outra situação. Eu enfrento a soberba, a 
arrogância e a empáfia!” 

 

Quando a situação vivida foi algo muito forte para o oficial, aparece a 

dificuldade de relatar o sofrido na certidão, pois é uma rememoração do que 

aconteceu.  

“Eu entro em parafuso quando eu tenho que fazer Certidão. Às vezes 
está tudo pronto, não atraso mandado... agora, sentou para fazer a 
Certidão, trava tudo. Eu não esqueço nada, está tudo anotado no 
papel” 
 
“Mas o problema é tu ter que reviver tudo. Aquilo já passou, tu ter que 
reviver é um segundo sofrimento.”  

 

Com a situação de risco presente no cotidiano também aparecem algumas 

situações que causam sofrimento, principalmente quando as pessoas têm situações 

financeiras difíceis, estão doentes, ou questões semelhantes.  

Pesquisador: “Deixa eu fazer um comentário aqui. Deixa eu tentar 
pegar o lado oposto disso aí, porque teve, em uma conversa anterior a 
esses encontros, onde um colega relatou uma situação em que ele 
tinha que ir na cidade x, tirar a mesa e as cadeiras de um velhinho 
pobre, e isso era uma coisa com a qual ele sofria, que ele sentia como 
uma violência, isso é um problema para vocês?” 

 
    “É, para mim é.” 
 
    “É.” 
 

“Uma vez eu fiz penhora de seis aparelhos de hemodiálise, com as 
pessoas fazendo a hemodiálise.” 

   “Eu acabei de fazer isso também.” 
“Para mim isso foi a coisa mais triste que eu já fiz na vida. Tu penhorar 
um bem que é a vida da criatura e eu sei que o caminho é aquela 
clínica fechar, porque está com débitos muito grandes. Como o hospital 
Z, para mim foi horrível, ficar vários dias lá dentro, penhorando tudo 
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que tinha e hoje é um estacionamento. Eu recebi ontem um mandado 
para o hospital Z. Eles não têm nem noção que o hospital já fechou. 
Então, esses locais assim para ti fazer penhora não é nada fácil, acho 
que é pior do que tu tirar a mesa de alguém.” 

 
“A gente tem que fazer um trabalho assim empírico, uma coisa que a 
gente não está preparado, que é de amenizar a nossa reação em 
relação ao executado. Então durante o dia a gente pega pessoas 
jovens, alguns que o pai sujou o nome, usou o nome do jovem, daí eles 
me perguntam: “Que eu faço doutora?” eu digo: “Eu vou te dizer uma 
coisa, mas não conta pra ninguém: nunca tenha nada no teu nome! 
Mas eu não disse isso!” Porque assim, com 21 anos é cruel estar com 
uma dívida desse tamanho, começar a vida sem poder ter nada, então 
esse jovem que está com o futuro todo comprometido, pessoas jovens, 
então tu não sabe, para mim, a surpresa, o desconhecido, que está 
atrás daquela porta, que é uma vida, isso é todos os dias, para mim a 
maior dificuldade é enfrentar o desconhecido. Eu saio de casa e penso 
em quem eu vou chegar, qual é a pessoa, como é que ela vai reagir, 
então eu sou uma pessoa assim, eu boto o sorriso aqui de orelha à 
orelha, eu entro em todos os lugares super faceira, a pessoa abre a 
porta pra mim eu já digo: “Que olhos lindos que a senhora tem! Eu sou 
Oficial de Justiça e vim penhorar!” Eu faço isso para amenizar, para 
criar empatia.” 

 

A atividade realizada por esses trabalhadores leva diretamente a produção de 

conflitos éticos e, muitas vezes, a uma grande sofrimento. Temos um exemplo do 

que é produzido por esse tipo de conflito interno através da crônica feita por um dos 

oficiais de justiça no momento da desocupação de terra e que está reproduzido nos 

anexos deste relatório. Acreditamos que esse Oficiais de Justiça compreendem 

perfeitamente a necessidade de seu trabalho para o bom andamento do poder 

judiciário no Brasil. Porém, seria uma ingenuidade pensar que isso pode ser feito 

sempre sem nenhum tipo de geração de ansiedade. A questão que se coloca é a 

seguinte: que tipo de apoio esses servidores podem e devem receber da 

administração para ter sua saúde psíquica razoavelmente protegida no exercício de 

sua função? Consequências do tipo estresse pós-traumático são frequentes em 

atividades desse tipo e é necessário que seja disponibilizado um espaço qualificado 

de apoio onde possam verbalizar seus sentimentos, de forma a evitar processos de 

cronificação daí decorrentes. 

 
Estratégias para lidar com as dificuldades 

 

Em relação às adversidades presentes no trabalho e às condições de vida 

desestabilizantes, os trabalhadores têm de resistir e novamente estabilizar o que se 
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desorganiza. A partir da habilidade, da inteligência e da astúcia, os trabalhadores 

constroem estratégias defensivas, que permitem a permanência da normalidade.  

De acordo com Dejours (1999), não há passividade, as pessoas se defendem 

e constroem estratégias específicas no trabalho e, por essa razão, podem não 

adoecer. Partindo desse pressuposto, a normalidade pressupõe a existência de 

sofrimento.  

Então, as estratégias são as reações construídas pelos trabalhadores, para 

enfrentamento e proteção às situações de risco e consequente sofrimento no 

trabalho. Essas estratégias podem ser tanto da ordem individual quanto coletiva; 

sendo que o mais interessante é que se o sofrimento é singular, individual, as 

pessoas cooperam para se defenderem, pois a superação pode ser coletiva 

(DEJOURS, 1999) 

A estratégia de defesa coletiva é sustentada por um consenso e surge a partir 

das pressões organizacionais do trabalho. Ao mesmo tempo, traz ao sujeito uma 

estabilidade, uma harmonização que ele seria incapaz de conseguir individualmente. 

(DEJOURS; ABDOUCHELI, 1994) 

Segundo Dejours (1999), se o sofrimento no trabalho não é sempre seguido 

de adoecimento é porque foram desenvolvidas estratégias de defesas eficazes para 

lidar com esse sofrimento. Vale salientar que as estratégias de defesa são 

específicas, características de um trabalho e relativas aquele grupo específico de 

trabalhadores. Isso ocorre, pois, para poder suportar as pressões do seu trabalho, 

são construídas estratégias para essas pressões. Dejours também afirma que as 

estratégias construídas avançam sobre a vida privada do trabalhador e essa 

mudança no funcionamento psíquico não fica restrita apenas ao ambiente de 

trabalho.  

Além de algumas estratégias apontadas pelo grupo, como possibilidade de 

superação das dificuldades encontradas no cotidiano, está presente o não 

envolvimento com as questões mais gerais do grupo de trabalho, aparecendo o 

silenciamento. O silenciamento tem sido um movimento da sociedade, não só em 

relação ao trabalho, mas a todos os espaços de discussão. Na retração dos 

trabalhadores e em sua condição de não falar, o preocupante é que o silêncio não 

produz soluções. Ele afasta, cada vez mais, o sujeito de qualquer processo possível 

de relação.  

Então, os trabalhadores lançam estratégias como forma de “amenizar” as 

situações vividas, mesmo que momentaneamente.  
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7. CONCLUSÕES 

  

O uso da Psicodinâmica do Trabalho como método deste estudo foi definido a 

partir do perfil da atividade realizada pelos oficiais de justiça, na qual as maiores 

agressões à saúde são provocadas pela organização do trabalho. Essas agressões 

à saúde podem produzir alguns tipos de distúrbios inespecíficos (insônia, 

irritabilidade, etc.) e até mesmo alguns transtornos, tais como quadros depressivos, 

mas produzem, principalmente, um processo pré-patológico conhecido como 

sofrimento psíquico ligado ao trabalho. Esse sofrimento pode ser intenso, como 

ocorre com esses trabalhadores, mas não é visível.  

Assim, estudar apenas as patologias diagnosticáveis produziria um resultado 

muito aquém da verdadeira situação de saúde desses servidores. Pode-se dizer que 

as patologias diagnosticáveis são a pequena parte visível de um enorme iceberg, 

que esconde sob a água uma parte muitas vezes maior, que é o sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho. Para se poder estabelecer políticas de promoção e 

prevenção à saúde adequadas no trabalho, é necessário identificar, da forma mais 

precoce possível, as fontes da agressão à saúde que possam levar ao adoecimento 

e que não são visíveis aos instrumentos tradicionais da clínica médica ou 

psicológica. E é a isso que se propõe a Psicodinâmica do Trabalho e a que se 

propôs este estudo. 

Utilizou-se, complementarmente, um questionário quantitativo, voltado, 

essencialmente, para aspectos da organização do trabalho e o Self Report 

Questionnaire (SRQ-20), para a detecção de Distúrbios Psiquiátricos Menores. 

O principal problema encontrado está relacionado à falta de reconhecimento 

do trabalho realizado por esses trabalhadores. O reconhecimento no trabalho é 

indispensável para a construção do equilíbrio psíquico e isso não vem ocorrendo de 

forma adequada. Esse reconhecimento não se dá, inicialmente, sobre a pessoa do 

trabalhador, mas sobre o próprio trabalho. É o trabalho que é julgado e, 

secundariamente, o julgamento recairá sobre quem o fez. O reconhecimento pode 

ser produzido por pares (colegas), mas, no caso da atividade exercida pelos oficiais 

de justiça, deve ocorrer pela chefia imediata e, principalmente, pela chefia da qual 

emana a ordem para execução do trabalho, no caso, o juiz. Pelos relatos desses 

trabalhadores, praticamente não ocorrem contatos diretos com os juízes e eles se 

sentem sem possibilidades de construir referências sobre a qualidade de seu 

trabalho e sem condições de buscar amparo para as situações inesperadas que 
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ocorrem em seu dia a dia. Imagina-se que a atividade dos juízes seja por demais 

intensa e com muito poucos espaços de tempo para um contato mais frequente com 

os Oficiais de Justiça. Mas devem ser estabelecidos momentos e instrumentos que 

possam permitir uma maior aproximação.  

Em relação ao reconhecimento, foi expresso pelo grupo um sentimento de 

desrespeito, por parte dos demais servidores, com relação ao exercício de sua 

atividade. Referem não conseguir dar visibilidade às tarefas realizadas que 

demandam tempo e muito desgaste psíquico. Exemplificam que, muitas vezes, a 

execução de um mandado pode demorar horas, ou mesmo dias e, coloca os oficiais 

em situações embaraçosas, perigosas e, muitas vezes, insalubres, não sendo 

computada esta qualidade do trabalho, apenas o número de mandados efetuados.  

O relacionamento desses trabalhadores com as Varas da Justiça também foi 

apontado como fonte de grande sofrimento psíquico, na medida em que os oficiais 

referem que, muitas vezes, recebem mandados com erros ou deficiência de 

informações e tem dificuldade de saná-los junto as varas. Isso acarreta retrabalho e 

a necessidade de novos mandados, que poderiam ser evitados. 

Outro aspecto muito presente no relato dos oficiais diz respeito ao trabalho 

solitário. Além de a tarefa ser executada individualmente, sentem a necessidade de 

realizar trocas entre os pares. Porém, como não há um espaço para essas trocas, a 

própria atividade faz com que cada vez mais sejam levados ao individualismo e a 

não buscarem o contato entre os colegas.  

A falta de um treinamento inicial para a execução da atividade também é 

apontada como um fator de sofrimento, na medida em que aprendem sozinhos ou 

apenas com algum colega (as respostas encontradas no Questionário Estruturado 

corroboram esses comentários, indicando que 90,1% dos Oficiais de Justiça não 

receberam treinamento para a atividade. Dos 9,9% que afirmam ter recebido 

treinamento, apenas 12,5% – um oficial – foram treinados por curso oferecido pela 

administração e 75% – seis oficiais – foram treinados pelos próprios colegas e 

12,5% indicou outra forma). A ausência de uma política de formação continuada na 

instituição também é apontada como falha nas situações de mudanças nas rotinas 

de trabalho, muitas vezes sem aviso prévio, para as quais os oficiais não são 

preparados com antecedência. 

Nos relatos desses trabalhadores, é possível perceber que, para a Instituição, 

a questão da violência a que eles estão expostos é considerada como algo inerente 

à própria atividade. Há uma tendência à banalização, quase uma "naturalização". No 
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entanto, existem várias atividades nas quais os trabalhadores podem estar expostos 

a risco de violência e nas quais, diferentemente das forças policiais, não há uma 

preocupação de treinamento e prevenção constante. No caso dos oficiais de justiça 

da Justiça Federal, não há nenhum tipo de treinamento específico nem são tomadas 

medidas que possam limitar os riscos de exposição à violência. 

Com relação ao Self Report Questionnaire (SRQ-20), os resultados indicaram 

um percentual elevado de Distúrbios Psiquiátricos Menores (DPM) nesta população, 

atingindo 50,7%. Maior que o encontrado nos servidores dos Juizados Especiais 

Federais, que foi de 37,1%, ou entre os servidores dos Gabinetes do TRT, 30,9%, 

ou o estudo populacional realizado na cidade de Pelotas-RS, que indicou 28,5% de 

DPM. Como citado anteriormente, o SRQ-20 é apenas uma pista das condições 

visíveis do sofrimento psíquico produzido pelo trabalho. Neste caso, ele corrobora os 

achados já descritos a partir do uso da Psicodinâmica do Trabalho. Usando ainda a 

imagem do iceberg, esses resultados indicam que está havendo uma emergência 

das agressões à saúde para um nível de diagnóstico (ou pré-diagnóstico). Essa 

afirmação é reforçada pelo percentual de 7,1% que responderam ter tido ideias de 

acabar com a própria vida, e de 8,6% que se sentem incapazes de desempenhar um 

papel útil em sua vida, indicando prováveis casos de depressão grave e iniciativas 

suicidas.  

É importante, também, comentar os principais resultados produzidos pelo 

Questionário Estruturado, que foi respondido por 71 dos 78 oficiais de justiça lotados 

na Central de Mandatos de Porto Alegre. A partir dele, é possível ter-se a 

caracterização de um grupo que pode ser considerado na "meia idade", pois 63,4% 

estão entre 46 e 60 anos, com uma pequena preponderância de mulheres, em sua 

grande maioria casados ou em união estável, trabalhando há mais de 10 anos no 

Judiciário e com um importante aumento na carga de trabalho nos últimos anos.  

Esses dados indicam uma população com experiência de vida e de Judiciário, fato 

que os possibilita ter uma maior percepção das modificações ocorridas no trabalho 

desde o período em que entraram na instituição, como, por exemplo, 89,2% indicam 

um aumento da quantidade de trabalho e uma maior dificuldade para realizá-lo 

(97,0%).  

O aumento da dificuldade para realizar o trabalho foi produzido por aspectos 

ligados diretamente à organização do trabalho (aumento da quantidade de 

processos, redução da quantidade de servidores), mas, também, há aspectos que 

tocam à população como um todo (violência urbana, trânsito congestionado, 
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dificuldade para chegar ao destinatário). Os aspectos ligados à organização do 

trabalho são passíveis de modificação a partir de iniciativas da instituição e dos 

próprios Oficiais de Justiça. Os aspectos mais gerais ligados a questões de trânsito 

e violência urbana, apesar de estarem fora do controle da instituição, não podem ser 

considerados como uma fatalidade e, teoricamente, "cobertos" pelo salário 

percebido por esses trabalhadores. Situações de risco à vida, presentes na 

atividade, devem ser levadas em consideração pela instituição, e proposições 

devem ser feitas para aumentar a proteção desses trabalhadores, pois 65,7% 

sofreram algum tipo de acidente ou agressão, 81,7% sentiram-se ameaçados e 

18,8% foram efetivamente agredidos no exercício da função. Completando esses 

números elevados, 63,8% tiveram bens danificados e 38,8%, bens roubados quando 

cumpriam seu trabalho. 

A falta de um coletivo, já referida anteriormente, apareceu, também, nos 

resultados quantitativos. Esses Oficiais de Justiça têm o sentimento de realizar um 

trabalho individual, sem pertencimento a um grupo e de que as cobranças são feitas 

sobre o indivíduo isoladamente. A constituição de um coletivo de trabalhadores é 

considerada um instrumento fundamental para proteção da saúde mental dos 

indivíduos no trabalho, pois será nesse espaço que poderão ocorrer os julgamentos 

dos pares e as possíveis propostas de modificação dos aspectos considerados mais 

nocivos à saúde mental. 

Os resultados também indicam um sistema de avaliação patogênico, voltado 

para as quantidades e os prazos dos mandados realizados, não existindo espaço 

para o diálogo e a participação nas definições sobre o trabalho ou para os aspectos 

qualitativos da atividade realizada. O principal problema das avaliações 

individualizadas e apenas quantificadas é o fato de elas não medirem o trabalho em 

si, mas apenas os resultados do trabalho, isso fica evidente no caso desses 

trabalhadores. O cumprimento de um mandado pode ser feito rapidamente ou pode 

tomar dias. E existe muito trabalho que ainda deve ser feito após a efetivação da 

tarefa em si. Esses outros trabalhos não serão contabilizados pela instituição. Da 

mesma forma, o "custo" subjetivo envolvido em cada uma das atividades não é 

levado em consideração e passa a ser considerado como "natural" e inerente à 

atividade de Oficial de Justiça. 

Os resultados apontaram, também, um bom grau de satisfação por 

trabalharem como Oficiais de Justiça. Porém, quando se observam os motivos para 

esse bom grau de satisfação, veremos que eles não estão, na sua grande maioria, 
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relacionados ao trabalho em si, mas, principalmente, a aspectos externos à atividade 

que exercem: salário, 94,3%; estabilidade, 87,3%; benefícios oferecidos, 42,2%; 

jornada de trabalho, 28,1%; e apenas 18,3% pelas atividades e pelas tarefas. O 

significado disso é que os aspectos relacionados diretamente ao trabalho, 

fundamentais para a construção da identidade e a saúde psíquica, não são referidos 

como elemento de satisfação pela grande maioria desses trabalhadores. O salário e 

os benefícios certamente são importantes para uma boa qualidade de vida, mas não 

são suficientes para permitir o reconhecimento do trabalho que realizam. 

Isso também pode ser encontrado quando instados a responder quais os 

motivos que menos os motivam a trabalhar no Judiciário: citam o desconhecimento 

pelos demais servidores das atividades que eles realizam (83,0%), as dificuldades 

no relacionamento com o executado (42,2%), a política de treinamento (30,9%), a 

falta de possibilidade de crescimento (28,1%), a desvalorização social (23,9%), 

problemas de trânsito (26,7%), e as atividades e tarefas (21,1%) como principais 

razões de descontentamento.  

Todas essas questões descritas acima vão se refletir no importante 

percentual de servidores que se utilizam de antidepressivos (36,1%), de  

medicamentos para dormir (19,1%) ou que necessitam de ansiolíticos (19,1%). 

Esses resultados fazem parte da "ponta do iceberg". É a parte visível e identificável 

do sofrimento psíquico provocado pelo trabalho nesses Oficiais de Justiça. As 

intervenções para a modificação dessa situação, no entanto, não podem levar em 

consideração apenas esses aspectos "visíveis". Precisam voltar-se, 

necessariamente, para as fontes do sofrimento, que são todos os aspectos 

relacionados à organização do trabalho. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

 Diante do exposto anteriormente, apresentamos algumas recomendações que 

podem trazer modificações no cotidiano do trabalho e serem benéficas para a saúde 

no trabalho dos Oficiais: 

 

- sugere-se a criação de um espaço de reunião e discussão entre os trabalhadores, 

a coordenação e os juizes, preferencialmente, com a participação de profissionais da 

Psicologia da instituição, caracterizando-se como uma ação permanente para essa 

equipe (de Psicologia) e um canal de comunicação da coordenação com todos os 

trabalhadores; 

 

- estabelecimento de uma política de formação continuada para que esses 

profissionais possam melhor enfrentar as adversidades de seu cotidiano; 

 

- um trabalho de conhecimento e de reconhecimento da atividade desempenhada 

pelo Oficial de Justiça dentro da própria instituição, redimensionando o lugar que 

este profissional ocupa para os demais trabalhadores envolvidos em seu processo 

de trabalho; 

 

- a carga de trabalho aparece, também, como fator importante no sofrimento no 

trabalho, o que leva a pensar que a diminuição do quadro atual de profissionais, 

poderá revelar-se nociva à saúde no trabalho. Por essa razão, acreditamos que a 

possibilidade de redução do número de trabalhadores, deve merecer um estudo 

mais pormenorizado das cargas de trabalho e das modificações que ocorrerão para 

a execução das atividades. Os resultados desta pesquisa levam a crer que uma 

diminuição no número de Oficiais de Justiça na Central de Mandados de Porto 

Alegre, deverá agravar, ainda mais, as agressões à saúde física e psíquica 

encontradas entre esses trabalhadores. 

 

Consideramos que as agressões à saúde dos Oficiais de Justiça encontradas 

nesta pesquisa são, na sua grande maioria, passíveis de serem eliminadas ou, pelo 

menos, reduzidas. Para isso é necessário que a instituição possa acolher os 

resultados deste estudo de forma aberta e inicie, imediatamente, um processo de 
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discussão com esses trabalhadores, para buscar caminhos para tratar desses 

problemas.  

Algumas soluções não necessitam de maiores investimentos financeiros e 

podem ser encontradas a partir da criação de um simples espaço permanente de 

escuta. Outras talvez demandem mais tempo e recursos. Mas, partindo do 

pressuposto de que o trabalho deve ser um espaço de realização, de 

reconhecimento e, sempre que possível, de felicidade e que os aspectos 

complementares, tais como, valor de salário ou estabilidade no emprego, não são 

suficientes para promover uma boa qualidade de vida no trabalho, a busca de 

soluções estará plenamente justificada. E, certamente, permitirá uma ação muito 

mais efetiva da atividade exercida pela Justiça Federal brasileira.  
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TABELAS DO QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO  

E RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
   

1. Faixa de Idade Frequência Porcentagem 

25 a 35 4 5,60% 

36 a 45 21 29,60% 

46 a 60 45 63,40% 

acima de 60 1 1,40% 

Total 71 100,00% 

   
 

2. Sexo Frequência Porcentagem 

feminino 38 54,30% 

masculino 32 45,70% 

Total 70 100,00% 

   
 

3. Estado Civil Frequência Porcentagem 

casado 39 54,90% 

divorciado 13 18,30% 

outro 1 1,40% 

solteiro 9 12,70% 

união estável 9 12,70% 

Total 71 100,00% 

   
 

4. Tempo de trabalho no judiciário Frequência Porcentagem 

de 11 a 15 anos 20 28,20% 

de 5 a 10 anos 2 2,80% 

mais de 16 anos 48 67,60% 

menos de 5 anos 1 1,40% 

Total 71 100,00% 

   
 

5. Você exerce atividade profissional além da realizada 
no judiciário? 

Frequência Porcentagem 

não 67 94,40% 

sim 4 5,60% 

Total 71 100,00% 
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6. A quantidade de trabalho que você tem de realizar 
aumentou nos últimos quatro anos? 

Frequência Porcentagem 

não 7 10,10% 

sim 62 89,90% 

Total 69 100,00% 

 
7. Aumentou a dificuldade para realizar o seu trabalho 
nos últimos quatro anos? 

Frequência Porcentagem 

não 2 2,80% 

sim 69 97,20% 

Total 71 100,00% 

  
 

 

8. Se respondeu sim à questão 7, você atribui esse 
aumento a que fatores? 

Frequência Porcentagem 

ampliação da competência do órgão 11 15,9 

aumento da quantidade de processos 38 55 

dificuldade p chegar ao destinatário 35 50,7 

redução da quantidade de servidores 32 46,3 

informatização 7 10,1 

transito 38 55,0 

violência urbana 39 56,5 

outros 11 15,9 

Outro: diversificação; falta de credibilidade do Judiciário demais instituições; relutância das 
pessoas em aceitar as ordens judiciais; complexidade de alguns mandados; novas 
atribuições; os mandados devem ser cumpridos e as pessoas não colaboram em nada; 
aumento da zona de atuação; e ampliação da função do Oficiais de Justiça – mandado do 
constatação. 

  
 

 

9. Você é cobrado de maneira contínua pelos seus 
superiores hierárquicos ao cumprimento dos prazos? 

Frequência Porcentagem 

não 19 27,50% 

sim 50 72,50% 

Total 69 100,00% 

  
 

 

10. Como você se sente quanto ao grau de colaboração 
dos colegas oficiais na execução das tarefas 
relacionadas ao trabalho? 

Frequência Porcentagem 

insatisfeito 5 7,00% 

muito insatisfeito 1 1,40% 

muito satisfeito 9 12,70% 

satisfeito 56 78,90% 
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Total 71 100,00% 

  
 

 

11. Existe competição entre os colegas do trabalho? Frequência Porcentagem 

não 60 84,50% 

sim 11 15,50% 

Total 71 100,00% 

   
 

12. O coordenador da Cempa procura sua colaboração 
quando existem decisões que lhe afetam? 

Frequência Porcentagem 

às vezes 11 15,50% 

nunca 42 59,20% 

quase sempre 12 16,90% 

sempre 6 8,50% 

Total 71 100,00% 

   
 

13. O coordenador da Cempa lhe explica sobre o 
porque das ordens e das decisões importantes? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 8 11,30% 

nunca 46 64,80% 

quase sempre 10 14,10% 

sempre 7 9,90% 

Total 71 100,00% 

   

14. Você se sente respeitado pelo coordenador da 
Cempa? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 19 29,20% 

nunca 17 26,20% 

quase sempre 14 21,50% 

sempre 15 23,10% 

Total 65 100,00% 

 
15. A maioria dos diretores de Vara procura a sua 
colaboração quando existem decisões que influem no 
cumprimento do mandado? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 24 33,80% 

nunca 45 63,40% 

quase sempre 1 1,40% 

sempre 1 1,40% 

Total 71 100,00% 
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16. A maioria dos diretores de vara explica o porque 
das ordens e das decisões importantes? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 21 29,60% 

nunca 49 69,00% 

sempre 1 1,40% 

Total 71 100,00% 

   

17. Você se sente respeitado pela maioria dos diretores 
de varas? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 30 42,90% 

nunca 16 22,90% 

quase sempre 19 27,10% 

sempre 5 7,10% 

Total 70 100,00% 

   

18. A diretoria da Cempa procura sua colaboração 
quando existem decisões que lhe afetam? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 18 25,70% 

nunca 9 12,90% 

quase sempre 24 34,30% 

sempre 19 27,10% 

Total 70 100,00% 

   

19. A diretoria da Cempa lhe explica o porque das 
ordens e das decisões importantes? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 18 25,40% 

nunca 7 9,90% 

quase sempre 28 39,40% 

sempre 18 25,40% 

Total 71 100,00% 

   

20. Você se sente respeitado pela diretoria da Cempa? Frequência Porcentagem 

as vezes 10 14,10% 

nunca 5 7,00% 

quase sempre 14 19,70% 

sempre 42 59,20% 

Total 71 100,00% 
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21. O juiz conversa com você, previamente, sobre o 
teor da ordem existente no mandado ou possibilita um 
contato em caso de necessidade de esclarecimento 
posterior? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 26 36,60% 

nunca 43 60,60% 

quase sempre 1 1,40% 

sempre 1 1,40% 

Total 71 100,00% 

 
22. Os bons resultados alcançados por você em seu 
trabalho são reconhecidos pela instituição? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 39 54,90% 

nunca 26 36,60% 

quase sempre 4 5,60% 

sempre 2 2,80% 

Total 71 100,00% 

   

   

23. Você se sente seguro tecnicamente para realizar 
suas tarefas no trabalho? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 15 21,10% 

nunca 5 7,00% 

quase sempre 48 67,60% 

sempre 3 4,20% 

Total 71 100,00% 

   

24. Você recebeu treinamento para realizar as tarefas? Frequência Porcentagem 

não 64 90,10% 

sim 7 9,90% 

Total 71 100,00% 

   

25. Se respondeu "sim" , indique de quem recebeu 
treinamento 

Frequência Porcentagem 

outro 1 12,50% 

pelo colega de trabalho 6 75,00% 

por curso 1 12,50% 

Total 8 100,00% 
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26. Você costuma conversar com os colegas oficiais 
sobre problemas relacionados ao trabalho? 

Frequência Porcentagem 

não 1 1,40% 

sim 69 98,60% 

Total 70 100,00% 

   

27. Como se sente atualmente por estar trabalhando no 
judiciário? 

Frequência Porcentagem 

insatisfeito 14 20,30% 

muito satisfeito 12 17,40% 

satisfeito 43 62,30% 

Total 69 100,00% 

 
28. Como classifica seu desempenho no trabalho? Frequência Porcentagem 

bom/regular 27 38,00% 

muito bom 43 60,60% 

ruim 1 1,40% 

Total 71 100,00% 

   

29. Quais das alternativas mais o motivam a trabalhar 
no judiciário? 

Frequência Porcentagem 

atividades/tarefas 13 18,3 

benefícios oferecidos 30 42,2 

estabilidade 62 87,3 

possibilidade de crescimento, reconhecimento e valorização 3 4,2 

ambiente físico (conforto) 2 2,8 

relacionamento com os colegas 10 14,8 

relacionamento com os chefes  0 

valorização social 5 7 

jornada de trabalho 20 28,1 

política de treinamento  0 

dificuldade de conseguir um emprego melhor 5 7 

salário 67 94,3 

outros 1 1,4 

Outro: sistema de aposentadoria e pensão    
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30. Quais das alternativas menos o motivam a 
trabalhar no judiciário? 

Frequência Porcentagem 

desconforto (ambiente físico) 5 18,3 

desconhecimento pelos demais servidores do judiciário, das 
atividades realizadas pelos oficiais de justiça 

59 83 

desvalorização social 17 23,9 

falta de possibilidade de crescimento 20 28,1 

jornada de trabalho 3 4,2 

política de treinamento 22 30,9 

relacionamento c os chefes 8 11,2 

relacionamento c os colegas 1 1,4 

suas atividades / tarefas 15 21,1 

os benefícios oferecidos  0 

salário  0 

relacionamento com o executado 30 42,2 

trânsito 19 26,7 

outros 7 9,8 

outros: falta de respaldo dos juízes em casos de problemas com os destinatários das 
ordens judiciais; desvalorização por outros servidores não oficiais de justiça, inclusive 
juízes; exposição à situações perigosas; desvalorização da função de oficial; falta de apoio 
da instituição para dar cumprimento ao mandado quando há empecilhos; desvalorização da 
função de oficial de justiça por todos; e fato do oficial de justiça ser mau visto pelos demais 
servidores da secretaria 

   

31. Dentre as atividades que cumpre, qual(is) a(s) que 
lhe é(são) mais penosa(s)? 

Frequência Porcentagem 

avaliação socioeconômica 20 28,1 

avaliação, arrolamentos e reavaliação 12 16,9 

cumprir mandado sem as informações necessárias 31 43,6 

desocupação, despejos, reintegração de posse, remoção 41 57,7 

arresto, apreensões de qualquer tipo 1 1,4 

diligências em locais pouco urbanizados; e /ou com histórico 
de violência; e/ou poucas condições de higiene 

37 52,1 

condução coercitiva 6 8,4 

intimação criminal 1 1,4 

diligência fora do município 4 5,6 

mandado em presídios 20 28,1 

arrombamento 2 2,8 

penhora (por qualquer motivo) 18 25,3 

mandados cumpridos à noite/ madrugada 27 38 

prisão 5 7 

outros 1 1,4 

Outro: a reação dos executados – ignoram que estamos o   
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procurando. Desprezo pelo conteúdo da nossa atividade 

   

32. Você usa telefone celular particular para o 
desempenho de suas tarefas? 

Frequência Porcentagem 

não 3 4,20% 

sim 68 95,80% 

Total 71 100,00% 

   

33. Você faz alguma atividade física? Frequência Porcentagem 

não 26 36,60% 

sim 45 63,40% 

Total 71 100,00% 

   

   

34. Em caso de ter respondido sim à questão anterior, 
quantas vezes por semana? 

Frequência Porcentagem 

duas vezes 16 36,40% 

três vezes ou mais 26 59,10% 

uma vez 2 4,50% 

Total 44 100,00% 

   

35. Você sofreu algum tipo de acidente ou agressão no 
exercício de sua função? 

Frequência Porcentagem 

não 24 34,30% 

sim 46 65,70% 

Total 70 100,00% 

   

36. Você notificou o ocorrido para a administração? Frequência Porcentagem 

não 24 50,00% 

sim 24 50,00% 

Total 48 100,00% 

   

37. Houve perda de dias de trabalho em função do 
acidente/agressão? 

Frequência Porcentagem 

não 38 79,20% 

sim 10 20,80% 

Total 48 100,00% 
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38. Você sentiu-se ameaçado no exercício da função? Frequência Porcentagem 

não 13 18,30% 

sim 58 81,70% 

Total 71 100,00% 

   

39. Já sofreu violência física no exercício da função? Frequência Porcentagem 

não 56 81,20% 

sim 13 18,80% 

Total 69 100,00% 

   

40. Já teve algum bem particular danificado no 
exercício da função? 

Frequência Porcentagem 

não 25 36,20% 

sim 44 63,80% 

Total 69 100,00% 

   

41. Já teve algum bem particular roubado no exercício 
da função? 

Frequência Porcentagem 

não 41 61,20% 

sim 26 38,80% 

Total 67 100,00% 

   

42. No caso de dano ou furto, teve seus prejuízos 
ressarcidos pela administração? 

Frequência Porcentagem 

não 43 100,00% 

sim 0 - 

Total 43 100,00% 

   

43. Sente-se seguro durante o exercício da função? Frequência Porcentagem 

não 68 97,10% 

sim 2 2,90% 

Total 70 100,00% 

   

44. Caso tenha respondido não à pergunta anterior, 
quais os fatores que mais contribuem para a 
insegurança? 

Frequência Porcentagem 

lugares perigosos 53 77,9 

lugares afastados 9 12,6 

situações conflitantes decorrentes dos mandados 38 53,5 

operações conjuntas com a polícia 2 2,9 

trabalho solitário 53 77,9 
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violência pública em geral  47 69,1 

outros 3 4,4 

Outros: trabalho noturno; falta de amparo da administração da JF para o cumprimento do 
mandado, pois se ligar da rua para o Juiz duvido que atenda a ligação do Oficial; boca de 
fumo dos traficantes.  

   

45. Você tem feito algum tipo de tratamento de saúde, 
com ou sem prescrição médica? 

Frequência Porcentagem 

não 23 32,90% 

sim 47 67,10% 

Total 70 100,00% 

   

46. Qual tratamento? Frequência Porcentagem 

acupuntura 11 23,4 

anti inflamatórios 15 31,9 

antibióticos 9 19,1 

antidepressivo 17 36,1 

fisioterapia 12 25,5 

florais 2 4,2 

homeopatia 8 17 

hidroginástica 2 4,2 

massoterapia 6 12,7 

quiropraxia 3 6,3 

reeducação postural 2 4,2 

ansiolítico 9 19,1 

remédio p dormir 9 19,1 

pilates 7 14,8 

shiatsu 2 4,2 

yoga 3 6,3 

outros 32  

Outros: psicoterapia; tratamento cardíaco; musculação; doença renal, cálculo (dois litros 
de água, por dia); ortomolecular; tratamento apnéia; terapia psiquiátrica; hormônio da 
tireóide; controle de quadro de diarréia constante; e bruxismo. 

   

47. Tem dores de cabeça frequentes? Frequência Porcentagem 

não 45 65,20% 

sim 24 34,80% 

Total 69 100,00% 

   

48. Tem falta de apetite? Frequência Porcentagem 

não 65 91,50% 

sim 6 8,50% 
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Total 71 100,00% 

   

49. Dorme mal? Frequência Porcentagem 

não 32 45,70% 

sim 38 54,30% 

Total 70 100,00% 

   

50. Assusta-se com facilidade? Frequência Porcentagem 

não 52 73,20% 

sim 19 26,80% 

Total 71 100,00% 

   

   

51. Tem tremores nas mãos? Frequência Porcentagem 

não 62 91,20% 

sim 6 8,80% 

Total 68 100,00% 

   

52. Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? Frequência Porcentagem 

não 17 23,90% 

sim 54 76,10% 

Total 71 100,00% 

   

53. Tem má digestão? Frequência Porcentagem 

não 42 59,20% 

sim 29 40,80% 

Total 71 100,00% 

   

54. Tem dificuldade de pensar com clareza? Frequência Porcentagem 

não 54 78,30% 

sim 15 21,70% 

Total 69 100,00% 

   

55. Tem se sentido triste ultimamente? Frequência Porcentagem 

não 33 46,50% 

sim 38 53,50% 

Total 71 100,00% 

   

56. Tem chorado mais do que de costume? Frequência Porcentagem 

não 59 85,50% 
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sim 10 14,50% 

Total 69 100,00% 

   

57. Encontra dificuldades para realizar com satisfação 
suas atividades diárias? 

Frequência Porcentagem 

não 29 41,40% 

sim 41 58,60% 

Total 70 100,00% 

   

58. Tem dificuldades para tomar decisões? Frequência Porcentagem 

não 44 62,90% 

sim 26 37,10% 

Total 70 100,00% 

   

59. Tem dificuldades no serviço Frequência Porcentagem 

não 28 40,00% 

sim 42 60,00% 

Total 70 100,00% 

   

60. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua 
vida? 

Frequência Porcentagem 

não 64 91,40% 

sim 6 8,60% 

Total 70 100,00% 

   

61. Tem perdido o interesse pelas coisas? Frequência Porcentagem 

não 54 78,30% 

sim 15 21,70% 

Total 69 100,00% 

   

62. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? Frequência Porcentagem 

não 69 98,60% 

sim 1 1,40% 

Total 70 100,00% 

   

63. Tem tido idéias de acabar com a sua vida? Frequência Porcentagem 

não 65 92,90% 

sim 5 7,10% 

Total 70 100,00% 
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64. Sente-se cansado o tempo todo? Frequência Porcentagem 

não 43 61,40% 

sim 27 38,60% 

Total 70 100,00% 

   

65. Tem sensações desagradáveis no estômago? Frequência Porcentagem 

não 46 65,70% 

sim 24 34,30% 

Total 70 100,00% 

   

   

66.Você se cansa com facilidade? Frequência Porcentagem 

não 33 47,10% 

sim 37 52,90% 

Total 70 100,00% 

   

67. Você procurou atendimento em razão desses 
sintomas? 

Frequência Porcentagem 

não 41 61,20% 

sim 26 38,80% 

Total 67 100,00% 

   

68. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço na cabeça? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 31 44,90% 

nunca 28 40,60% 

quase sempre 9 13,00% 

sempre 1 1,40% 

Total 69 100,00% 

   

69. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço no pescoço? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 22 31,40% 

nunca 30 42,90% 

quase sempre 13 18,60% 

sempre 5 7,10% 

Total 70 100,00% 

   

70. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nas costas? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 29 41,40% 
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nunca 13 18,60% 

quase sempre 22 31,40% 

sempre 6 8,60% 

Total 70 100,00% 

   

   

71. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nos ombros? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 28 40,00% 

nunca 21 30,00% 

quase sempre 17 24,30% 

sempre 4 5,70% 

Total 70 100,00% 

   
 

72. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nos braços? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 31 44,30% 

nunca 31 44,30% 

quase sempre 7 10,00% 

sempre 1 1,40% 

Total 70 100,00% 

   

73. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nos punhos? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 22 31,40% 

nunca 43 61,40% 

quase sempre 4 5,70% 

sempre 1 1,40% 

Total 70 100,00% 

   

74. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nas mãos? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 31 44,30% 

nunca 31 44,30% 

quase sempre 7 10,00% 

sempre 1 1,40% 

Total 70 100,00% 

   

75. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nos dedos das mãos 

Frequência Porcentagem 

as vezes 25 35,70% 
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nunca 37 52,90% 

quase sempre 6 8,60% 

sempre 2 2,90% 

Total 70 100,00% 

   

76. Você sente dores e/ou dormência e/ou 
formigamento e/ou inchaço nas pernas? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 28 40,60% 

nunca 16 23,20% 

quase sempre 17 24,60% 

sempre 8 11,60% 

Total 69 100,00% 

   

77. Você sente dores e/ou formigamento e/ou inchaço 
nos pés? 

Frequência Porcentagem 

as vezes 29 42,60% 

nunca 16 23,50% 

quase sempre 15 22,10% 

sempre 8 11,80% 

Total 68 100,00% 

   

78. Você procurou atendimento em razão desses 
sintomas? 

Frequência Porcentagem 

não 42 60,00% 

sim 28 40,00% 

Total 70 100,00% 

   

79. Caso afirmativo a questão, q diagnostico chegou? Freqüência Porcentagem 

tensão 4  

tendinite nos joelhos 1  

excesso de peso 1  

trabalho predominante a pé 1  

ansiedade 1  

má circulação sanguínea 4  

problemas da coluna 4  

depressão 3  

retenção de líquidos 2  

problemas congênitos nos joelhos 1  

cistos nos pés 1  

contratura muscular 2  
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circulação linfática deficiente nas pernas 1  

peso excessivo 1  

distensão na panturrilha da perna esquerda 1  

ansiedade que causava pressão alta 1  

extra sístoles cardíacos que não permitiam dormir 1  

epicondilite  1  

tensão no pescoço e costas 1  

problema circulatório em uma das pernas 1  

dores por fadiga muscular 1  

bursite no ombro 1  

tendinite no punho 1  

estresse pela atividade e transito 1  

artrite reumatóide  1  

problema na coluna pelo uso do computador 1  

tratamento pelo alívio dos sintomas e reforço muscular 1  

nervosismo 1  

estresse 3  

dores crônicas na coluna 1  

artrose 1  

cansaço 1  

enxaqueca 1  

protusão na coluna lombosacra 1  

varizes 1  

lesão no quadril 1  

possível artrose no tornozelo e no pé esquerdo 1  

resposta zerada 42  

   

80. Caso você tenha procurado tratamento, porque não 
o fez? 

Frequência Porcentagem 

medo de ser mal visto pelos colegas 2  

não achou importante 6  

os sintomas não o impediram de trabalhar 27  

medo de perder a função comissionada    

perda da indenização de transporte 3  

seu problema não tem cura, portanto, não tem por que tratar 1  

outro 3  

Outro: baixa auto-estima, estresse e depressão; em função de acidente de transito, 
complicações no transito e devido ao cumprimento dos mandados; os sintomas são 
eventuais. 

resposta zerada 23  
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QUESTÕES DE REFERÊNCIA PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 
Nome  
 
Idade 
 
Tempo de trabalho na função 
 
Formação 
 
Teve algum incentivo da Instituição para continuar sua formação? 
 
Como descreve sua atividade? 
 
Gosta do seu trabalho? 
 
Quais as maiores dificuldades enfrentadas no cotidiano? 
 
O que é prazeroso no trabalho? 
 
Como se sente neste momento em relação à sua saúde? 
 
Há algum espaço para falar sobre o trabalho? 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Instituto de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social 

Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Esta pesquisa visa conhecer as consequências do trabalho na saúde mental dos Oficiais de Justiça Porto Alegre. 

Desta maneira, busca-se colaborar para a discussão sobre a importância do estabelecimento de políticas de saúde do 

trabalhador para estes profissionais. 

Os procedimentos previstos para a realização da pesquisa incluem acompanhamento das rotinas de trabalho, 

entrevistas individuais, aplicação de questionário e discussões em grupo. As entrevistas individuais e as discussões 

produzidas nos grupos serão registradas em gravador digital, para possibilitar uma leitura mais fidedigna dos conteúdos 

abordados. As gravações serão inutilizadas após o material ser transcrito e este ficará sob a guarda dos pesquisadores por 

cinco anos. Serão divulgados dados gerais da pesquisa, de forma a não identificar pessoalmente os participantes. A 

devolução dos resultados e sua discussão será realizada com os componentes do grupo antes da finalização do processo, 

conforme previsto na metodologia.  

A participação na pesquisa é voluntária. Em caso de desistência da participação, o desligamento poderá ser 

solicitado aos pesquisadores em qualquer etapa do processo. As reuniões serão realizadas semanalmente, com uma 

previsão de dez encontros, com duração aproximada de 1h30min, em horário a ser combinado previamente com o grupo.  

Como pesquisador reitero meu compromisso ético com os sujeitos da pesquisa e coloco-me a disposição para 

quaisquer esclarecimentos ou caso haja algum desconforto em sua participação no grupo, através do e-mail, 

merlo@ufrgs.br, telefone 3308-5291.  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da UFRGS. Telefone 

para contato 3308-5066.  

 

  _____________________________ 

Álvaro Roberto Crespo Merlo 
Pesquisador  
De acordo, 

 

___________________________                          _____________________________ 

   Nome do sujeito da pesquisa          Assinatura  

 

Porto Alegre, _________de ___________________de 2009. 

 

Este documento consta em duas vias: uma destinada aos pesquisadores, outra ao sujeito da pesquisa. 
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Pra quê tanto? 
Por Carlos Augusto Ramos 

 
Cinco para as cinco. Acordo. Desligo o despertador, antes dele tocar. É quase 

sempre assim, quando é preciso acordar mais cedo do que de costume, por dois ou mais 
dias seguidos. Mas hoje o dia deve ser mais tranqüilo. 
 Ontem cheguei à sede da Polícia Federal às cinco para as seis. No limite para 
não perder o comboio. Entrei no elevador e, quando cheguei, foi sair e entrar 
novamente, pois as quatro equipes já estavam prontas e descendo para pegar as 
viaturas. Cumprimentei o pessoal e acompanhei a minha equipe, a Delta. 
 O comboio partiu com o dia ainda raiando. Horário de verão. No horário normal 
- de Brasília - seriam pouco mais de cinco da manhã. Eram muitas viaturas, 
camionetes, acho que entre quinze e vinte, transportando trinta e cinco agentes e a 
delegada, mais oito oficiais da justiça federal e, entre estes, eu. 
 O destino era o posto da Brigada Militar, em XXXX. Chegando lá, o 
movimento já era grande. Mais viaturas e ônibus para transportar um contingente de 
cento e oitenta e cinco brigadianos, soldados e soldadas da força normal e do BOE, 
majores, capitães, coronéis. Ainda havia os cães, belos e adestrados, pastores alemães, 
filas, rotwaillers. Dezenas de PMs perfilaram-se para a forte saudação matinal ao seu 
comandante: “BOM DIA, SENHOR!”, gritaram. A tensão vai aumentando 
gradativamente. Nova reunião, repassando as estratégias de abordagem previamente 
combinadas. Equipes Alfa, Beta, Charlie e Delta, que estavam programadas para 
chegar ao mesmo tempo nos quatro setores (A, B, C e D) do assentamento do INCRA 
em XXXXX. A missão: cumprir vinte e cinco mandados de reintegração de posse, 
realizando a desocupação forçada de vinte e cinco lotes de moradia e seus lotes 
correspondentes na área de produção, tudo dentro do assentamento. 
 Pouco depois das sete horas, parte o novo comboio, agora bem maior e muito 
mais impressionante. Trafegando pela RS-XXX, as pessoas que estão nos 
acostamentos, a maioria deslocando-se para o trabalho, olham para aquilo com 
curiosidade. Fico imaginando o que passa por suas cabeças. “Xi, vai ter confusão”, ou 
“o rolo é grande”, muitos devem pensar. Ao passarmos pelo pedágio, juntam-se ao 
comboio as camionetes do INCRA, levando os funcionários da autarquia que vão 
acompanhar a operação e representar o órgão nas reintegrações de posse. 

Já no interior do grande assentamento “XXXX XX XXXX”, as equipes se 
dividem, direcionando-se cada uma ao seu primeiro objetivo. A equipe Delta chega ao 
primeiro lote a ser desocupado. Encontramos a casa fechada. A residência é cercada, 
chama-se o morador, batidas na porta, palmas. Nenhuma resposta. Um policial sugere 
que se arrombe a porta. Um oficial de justiça pondera que tem o telefone celular do réu, 
e que vai ligar para ele. É feito contato e, em vinte minutos, ele chega ao local. E que 
situação encontrou. Teve que passar pelo cerco de viaturas ao lote e por vários policiais 
de prontidão, até avistar o oficial de justiça que o havia intimado a sair, há mais de 
quatro meses, e que o avisara várias vezes nesse meio tempo que a operação de 
desocupação aconteceria, mais cedo ou mais tarde, se ele não saísse espontaneamente. 
Tratava-se de uma ordem judicial, não era brincadeira. 

O réu parecia não acreditar. Na verdade, ele realmente não acreditava que seria 
retirado. Sua esposa, que chegou junto com ele, estava muito nervosa, esbravejando aos 
ventos, para quem quisesse ouvir, que não tinha para onde ir, que eles não eram 
marginais, etc. Outros assentados começaram, aos poucos, a se aproximar. A frase que 
eu mais ouvi era “Pra quê tudo isso, pra quê tanto, não somos marginais”, referindo-se 
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ao aparato policial presente. Pensei comigo mesmo, esse comentário pode ter duas 
interpretações: pra quê tanto, se não haveria reação mesmo; ou, pra quê tanto, desse 
jeito nem dá pra reagir! Acho que nunca saberei a resposta. 

Segue-se muita conversa, às vezes tensa. Os oficiais de justiça fazem a 
intermediação entre, de um lado, o réu e alguns assentados mais articulados, e, de 
outro, os representantes do INCRA. Os assentados não param de falar ao celular, ligam 
para a imprensa e não sei mais quem. Pedem pelo conselho tutelar, já que eles têm dois 
filhos que estão no colégio. A Brigada Militar providencia. Ouço um comentário de um 
policial federal, que tira um aparelho de telefone celular “modesto” do bolso e dispara: 
“poxa, será que o coitado que não tem nem pra onde ir não quer trocar aquele celular 
de última geração em que ele está falando pelo meu?”. A coisa não anda, os policiais 
ficam impacientes. É feito contato com o juízo que emitiu a ordem, e afinal decide-se 
que o réu sairá do local pacificamente, e seus pertences serão levados para o galpão 
atrás de uma igreja que fica dentro do assentamento. 

Chega um veículo da imprensa. O repórter e o cinegrafista descem, capturam 
algumas imagens, o réu desabafa para o microfone e, depois de algum tempo, parece 
nitidamente mais aliviado, porque conseguiu falar para “o grande público”. Mas não 
sua esposa, que continua falando alto, aplicando frases de efeito, tentando, de alguma 
forma, atingir aquelas pessoas que a estavam retirando de sua casa. Finalmente todas as 
coisas são retiradas, e eles partem em seu veículo, indo atrás do caminhão do INCRA 
que leva seus pertences. 

Começamos, então, a medir e anotar informações sobre a residência que fica no 
lote, pois a ordem judicial solicita uma avaliação dos bens não retirados pelo réu no 
momento da desocupação, para futura eventual indenização. Nisso, já perto do meio-
dia, chega da escola uma filha do casal, de seis anos, que protagoniza a cena que eu 
mais gostaria de não ter visto. A criança chega, chorando, perguntando pela mãe, entra 
na casa vazia e, desesperada, aos prantos, grita: “quero minha mãe, quero minha casa”. 
Uma tia que vem atrás dela tenta confortá-la, mas ela não atende, está muito nervosa, 
atira-se ao chão onde está o cachorro da família, que também ficou pra trás. A tia 
recolhe-a e conversa para acalmá-la. Um policial federal, que naquele instante está 
passando por ela, vindo pela parte de trás da casa, não consegue escapar de alguns 
chutes da menina em suas canelas. Ele saiu rápido, veio até onde eu me encontrava, e 
estava visivelmente chateado com aquilo. Não é pra menos. Quando se vê uma criança 
nessa situação, todo o ambiente fica mais pesado. Tenho certeza que ela não vai 
esquecer deste dia, e nem nós, que presenciamos a cena. Para amenizar um pouco, devo 
dizer que, mais tarde, fiquei sabendo que, depois que nós saímos de lá para cumprir 
outra desocupação, o policial que levou os chutes ainda estava lá, comendo algumas 
bolachas (ou “almoçando”), quando a menina reapareceu com sua tia, ambas mais 
calmas, e ele conseguiu conversar com ela, oferecendo-lhe algumas bolachas, que ela 
aceitou. Para ele, pelo menos, a situação ficou um pouco melhor. Se houve algum 
consenso, foi por causa deste momento: a pior situação nesse tipo de operação é 
quando há crianças envolvidas. Não há dúvida. 

Seguimos o nosso trabalho, continuando com as desocupações. No setor D, 
eram oito lotes. Cada um com uma família instalada, cada um com uma história a ser 
contada. Chegávamos sempre com respeito, apesar de amparados por forte aparato 
policial, cumprimentando a todos e deixando as pessoas falarem. Por mais que todos já 
tivessem sido intimados para sair já há alguns meses, e exaustivamente avisados que 
aconteceria a desocupação, não há como não deixá-los falar um pouco, pelo menos 
para que consigam, talvez, assimilar melhor a situação. Essa atitude serena, por parte 
dos oficiais de justiça, com certeza foi fundamental para que toda a operação 
transcorresse sem incidentes, apesar da delicadeza do momento. Havia famílias que 
estavam instaladas ali há mais de dez anos. De qualquer maneira, não é fácil. 
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Alguns já tinham desocupado os imóveis. Outros estavam apenas esperando o 
auxílio do INCRA no transporte de seus bens. Outros, como o primeiro que 
encontramos, não acreditavam que teriam de sair, ficando ali até o último momento, 
sentados, esperando, até mesmo na esperança de que alguma providência divina 
alteraria seu destino. A quantidade de cachorros vira-latas no local chama a atenção. E 
muitos, quase todos, vão ficando pra trás durante as desocupações. Dá pena dos 
bichinhos. Ficamos lá até às oito da noite, e praticamente metade do trabalho estava 
concluído. 

Hoje é outro dia. A operação começa meia hora mais tarde, o efetivo policial já 
é bem menor. A tensão diminuiu. Continuamos com o trabalho, cumprindo as ordens 
de reintegração, chegando aos lotes, um por um, conversando, ouvindo, intermediando, 
acompanhando a retirada dos bens, a troca dos segredos das fechaduras das portas, a 
colocação dos lacres nas aberturas. 

De repente, começo a divagar um pouco sobre a lógica do assentamento. As 
pessoas foram sendo colocadas ali, desde 1998. As famílias foram instaladas em dois 
lotes, um de moradia e um de produção. Os primeiros, de moradia, pelo menos no setor 
D, localizam-se em um local extremamente agradável, com terra boa, lotes grandes, em 
média de um a um e meio hectare, com grandes figueiras centenárias. Lindo lugar. Já 
os lotes de produção, bem maiores, provavelmente com cerca de vinte hectares, em 
média, ficam em uma várzea, propícia para o plantio de arroz. A área possui uma 
grande barragem e água em abundância. Ou seja, qualquer um que visita o local fica 
impressionado com o potencial daquela terra, seja para viver ou para plantar arroz. Pois 
bem. Independentemente de quaisquer irregularidades que foram constatadas, que 
levaram às ações judiciais, e que finalmente levaram às ordens de reintegração de 
posse, começo a pensar sobre a vida das pessoas que estão ali instaladas. Pela 
qualidade das residências, pelo cuidado dos terrenos, vê-se que uns progrediram mais 
do que os outros. E essa impressão ficou martelando na minha cabeça. Penso sobre 
qual é o objetivo, no limite, de um assentamento desse tipo. Tudo bem, não conheço os 
detalhes da legislação. Mas será viável um tipo de monitoramento eterno, pelo Estado, 
do uso daquela terra? Por exemplo, um assentado que trabalhe melhor, seja mais 
produtivo, não poderá crescer, adquirir outros lotes, tornar-se mesmo importante e 
poderoso dentro do assentamento? Enquanto isso, outro assentado não poderá 
desinteressar-se por tudo aquilo, querer vender o que lhe resta e tentar a sorte em outro 
local, talvez na cidade? Ou o assentado morre, deixando mulher e filhos, que não tem 
aptidão para o trabalho na terra e querem mudar-se dali; terão que devolver a terra e 
mudar-se sem nada, para começar uma vida nova? Resumindo: socialismo ou 
capitalismo? Parece-me extremamente complexa a situação, e o sentimento que fica, 
sinceramente, é de desalento, de que são tantas as variáveis que é humanamente 
impossível prever o que pode acontecer num lugar desses. 

 Em relação às pessoas que foram retiradas dos lotes, a impressão que fica é que 
elas possuem um forte sentimento de que estão sendo injustiçadas. Porém, algumas 
vezes é difícil não pensar que muito pode se resumir a algo do tipo que qualquer oficial 
de justiça federal ouve rotineiramente em seu dia-a-dia: “todo mundo tem algum rabo, 
ninguém é santo. Porque logo nós? Só pegam peixe pequeno”. Daí, a gente sempre 
pensa: quer dizer, então, que uma pilantragenzinha, pequena, até que pode, não faz 
tanto mal assim? Então tá. 

A operação chega ao fim, já perto das vinte horas. Terminamos as oito 
reintegrações de posse do setor “D” em dois dias. Consideramos que tudo correu bem. 
O representante do INCRA elogia o trabalho dos oficiais de justiça. Em toda a 
operação, dos vinte e cinco mandados distribuídos, apenas um ficou para ser concluído 
no terceiro dia.  

Devo confessar que escolhi contar a história na primeira pessoa, e como se o 
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tempo presente fosse o segundo dia da operação. Mas outro dia já se passou desde 
então. O Mandado faltante foi concluído como programado. Até já certificamos e 
devolvemos todos os mandados. Falta, ainda, finalizar as avaliações dos imóveis que 
ficaram nos lotes reintegrados. A nítida impressão que fica é que se encerrou um 
capítulo, mas o livro continua. Novas (r)emoções virão. E, às vezes, lembraremos da 
menina chorando abraçada no cachorro que ficou pra trás, e de alguns assentados 
repetindo, resignados: “Pra que tanto?” 

 


