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:

1 INTRODUÇÃO

Este relatório é produto de uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (SINTRAJUFE/RS), em 

parceria com a Universidade Federal de Ciências de Saúde (UFCSPA) e com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi coordenada pela equipe 

da assessoria de saúde do sindicato, junto à diretoria e à assessoria da Secretaria 

de Saúde e Relações de Trabalho. Contou com a colaboração de professores das 

universidade federais de Porto Alegre, além da contribuição de outros profissionais 

e pesquisadores do Rio Grande do Sul. A pesquisa teve o intuito de abordar a 

saúde do trabalhador entre os servidores do Judiciário Federal no Rio Grande do 

Sul, avaliando as condições laborais e a saúde física e mental das trabalhadoras e 

dos trabalhadores da instituição. Aspectos psicossociais do trabalho, como a 

ocorrência de assédio moral, também foram avaliados.

As últimas pesquisas sobre saúde e trabalho elaboradas pelo Sintrajufe/RS, 

realizadas em 2008 e 2011, apontavam para a necessidade de atualização e 

aprofundamento de aspectos relacionados ao padrão de desgaste físico e mental 

dos servidores. Da mesma forma, observou-se que era importante qualificar e 

fazer uma avaliação minuciosa do contexto de trabalho do Judiciário Federal. 

Nesta pesquisa, foi incluída uma análise criteriosa dos aspectos da organização 

do trabalho, das condições gerais de trabalho, das relações socioprofissionais 

entre colegas na categoria, e foi aprofundado o tema do assédio moral, que cada 

vez mais vem ganhando importância no serviço público, tanto pelo aumento da 

sua prática, como por suas graves consequências à saúde. 

Sendo assim, este relatório se propõe a ser um instrumento que auxilie na 

busca constante por melhorias das condições de trabalho e saúde. O documento 

faz parte de um conjunto de ações permanentes do sindicato, para 

acompanhamento e estudo da saúde do trabalhador na categoria.
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11.1 ASPECTOS TEÓRICOS E PANORAMA DA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO

A Terceira Revolução Industrial, marcada pela reestruturação produtiva, 

pela internacionalização do mercado e pela revolução tecnológica, expande-se 

nos anos 1980 e vem permeada pelo predomínio do capital financeiro. As 

mudanças que ela trouxe implicam um aumento nos custos de produção e, com 

isso, demandam um reordenamento das relações das empresas privadas com o 

Estado. Esse quadro levou à flexibilização da regulação do trabalho e culminou, 

mundialmente, com a redução de direitos dos trabalhadores (DEDECCA, 1997).

No Brasil, esse fenômeno ganha proporções maiores em vista das 

carências sociais do país. A desregulação do mercado, que já era precariamente 

regulado, ganha espaço a partir da década de 1980 devido às mudanças na 

economia mundial e à globalização. Na década de 1990, esse processo se 

aprofunda com as reformas no Estado brasileiro. No âmbito coletivo, é visível o 

quanto essas mudanças dificultam o avanço do movimento sindical e enfraquecem 

seu potencial protetor dos direitos e das condições de vida e de trabalho. 

O modelo que orientou a reestruturação produtiva foi o chamado modelo 

japonês ou toyotista, caracterizado pela flexibilização e pela desregulamentação 

da produção. N Nesse mesmo processo, destaca-se a cooptação do 

trabalhador pela ideologia empresarial, categorizado por Alves (2010) como a 

“captura da subjetividade operária”. Na mesma linha, Roberto Heloani (2003) 

escreve que as novas formas de autocoação no trabalho procuram captar a 

subjetividade do indivíduo em um processo no qual as regras substituem as 

ordens tradicionais e orientam o trabalhador a se adequar aos objetivos da 

instituição. Dessa forma, o controle sobre o trabalho por parte das empresas 

torna-se mais elaborado e sofisticado  (HELOANI, 2003).

Na conjuntura política brasileira, a Constituição de 1988 representou o 

arcabouço jurídico-institucional para regulamentação do serviço público, sendo o  
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Regime Jurídico Único (RJU) o normatizador das contratações dos agentes 

públicos em uma perspectiva democrática e cidadã. Entretanto, as pressões 

econômicas nacionais e internacionais orientaram políticas para a diminuição do 

Estado e para a flexibilização das relações de trabalho. Em vista disso, priorizou-

se um papel estatal regulador em detrimento do seu papel executor, o que levou à 

negligência de ações de proteção à saúde do funcionalismo público. 

A Reforma do Estado (1990) e a Reforma Administrativa e Gerencial (1995) 

aprofundaram de vez a flexibilização das formas de trabalho no setor público 

brasileiro, com aumento de terceirizações e mudança dos processos laborais para 

um modelo produtivista. A partir dessas reformas, instituiu-se no serviço público do 

país o modelo empresarial (gerencialista) de gestão do trabalho, rompendo com a 

lógica de afastamento entre o público e o privado. Um exemplo é a Emenda 

Constitucional nº 19/1998, que criou mecanismos de redução da estabilidade do 

servidor público. Tal emenda tinha como objetivo reduzir o quadro de servidores 

públicos, conter gastos públicos, permitir medidas para demissão voluntária, limitar 

despesas com pessoal e ampliar condições de contratação temporária. Esse 

contexto culminou com aumento das demandas de trabalho para servidores e 

servidoras públicas de uma forma geral.

Alguns exemplos brasileiros da piora das condições de saúde em 

processos de reestruturação no serviço público são os trabalhadores bancários, os 

professores, os gestores de empresas públicas e os profissionais de saúde e de 

transportes (FORTINO, 2012; BRANT; MINAYO-GOMEZ, 2005, 2009; KUENZER, 

2004; GRISCI; BESSI, 2004; BRANT; DIAS, 2004; MERLO; BARBARINI, 2002). A 

ineficiência das instituições em fornecer suporte de saúde adequado, a 

deterioração do ambiente laboral, a intensificação do trabalho, a demanda 

desproporcional por qualificação, a mercantilização da saúde e a crescente perda 

da autonomia no trabalho foram algumas das principais causas levantadas para 

piora da saúde.

1.1.1 Alguns aspectos do trabalho no Judiciário Federal
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As mudanças econômicas relatadas acima têm tido um grande impacto no 

funcionamento do Judiciário no Brasil. A expressão delas pode ser vista nas 

Reformas do Poder Judiciário, que vêm sendo implantadas sob orientação do 

Documento Técnico do Banco Mundial n° 319/96 O Setor Judiciário na América 

Latina e no Caribe – Elementos para reforma, que discorre sobre a necessidade 

de mudança do Poder Judiciário para dar conta dos interesses da economia de 

mercado. Conforme descreve a Fenajufe (2013, online), atingir os objetivos 

propostos pelo Banco Mundial significa “[…] a padronização e a intensificação do 

trabalho, fazendo de servidores e juízes meros operadores e pouco pensadores”. 

O documento chama a atenção, ainda, para o fato de que o Judiciário pretendido 

pelo capital internacional para os países periféricos tem por objetivo não a defesa 

dos direitos dos(as) trabalhadores(as), mas a dos interesses de investidores 

privados. 

A reforma no Judiciário brasileiro foi introduzida pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, e seguida pelo governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 2004, com a Emenda Constitucional 45. As consequências das 

reformas aparecem no amplo processo de terceirização e nos métodos de 

produção baseados em medidas de produtividade e incentivo à competição entre 

os próprios trabalhadores – agora cooptados à condição de “colaboradores”. Ao 

mesmo tempo que elevam a produtividade, esses métodos têm produzido um 

exército descartável de pessoas doentes, que acabam batendo às portas de um 

sistema previdenciário cada vez mais incapaz de atender às suas mínimas 

obrigações constitucionais (FENAJUFE, 2013). 

Para a saúde de quem trabalha, as consequências desse processo são 

brutais. Os processos de trabalho no Judiciário passam a ser marcados por uma 

excessiva carga de trabalho, falta de pessoal, perseguições a quem usufrui 

licenças médicas e aumento de situações de assédio moral (SINTRAJUD, 2013). 

Em pesquisa realizada pelo mesmo sindicato, em 2007, 85% dos entrevistados 

atestaram que existe assédio moral no Judiciário e 30% disseram já ter sofrido 

assédio no Judiciário. Outro aspecto importante foi a forma como as novas 

ferramentas tecnológicas vieram a ser implementadas. Segundo Weber e Miranda 
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(2014), o processo judicial eletrônico (PJe) é consequência do trágico avanço da 

terceirização no Poder Judiciário e colabora com o adoecimento da categoria. Em 

pesquisa realizada pelo Sintrajufe/RS em 2011, mais de 80% dos participantes 

relataram dificuldades para ler no monitor (MERLO; AZEVEDO; DORNELLES, 

2012). Com o PJe ficam também marcadas a intensificação do trabalho e a 

redução da autonomia dos servidores. Ressalta-se ainda que o processo de 

implementação do PJe não previu nenhum tipo de adequação de questões 

ergonômicas e da organização do trabalho. 

1.1.2 Dados prévios sobre saúde mental e física no Judiciário Federal

Em pesquisa realizada por Merlo, Azevedo e Dornelles (2012), verificou-se 

que 31,8% dos servidores apresentavam alta probabilidade de terem distúrbios 

psiquiátricos menores (DPM). Os trabalhadores mais acometidos foram os da 

Justiça Federal de primeiro grau e os oficiais de justiça. Além disso, os resultados 

desse estudo mostraram a associação entres os DPM e o aumento da jornada e 

da quantidade de trabalho. No que tange, especificamente, aos oficiais de justiça, 

a situação era ainda mais alarmante, com prevalência de 50,7% de DPM nos 

servidores da Central de Mandados de Porto Alegre; 7,1% deles ainda afirmaram 

já ter tido a ideia de tirar a própria vida, o que indica prováveis casos de depressão 

grave e risco de suicídio (MERLO et al., 2012).

No que tange aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, 

sabe-se que são um importante problema de saúde presente no Judiciário 

Federal. Na pesquisa acima citada, os aspectos biomecânicos pesquisados 

mostram que o trabalho de 71% dos respondentes exige sempre ou quase sempre 

movimentos repetitivos; o de 74% exige sempre ou quase sempre posição 

estática; e 65% afirmaram estar sujeitos a posturas desconfortáveis. A prevalência 

de dor osteomuscular também foi elevada, com índices de mais de 50% de dor 

sempre ou quase sempre em alguns grupos de servidores (MERLO; AZEVEDO; 

DORNELLES, 2012).
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2 JUSTIFICATIVA

Até o presente momento, não existem estudos epidemiológicos da 

magnitude desta pesquisa que abordem o processo de adoecimento no trabalho 

em países de baixa e média renda. Os servidores públicos do Judiciário Federal, 

pela natureza de sua atividade laboral, estão expostos a fatores ocupacionais 

ergonômicos, psicossociais e da gestão e organização do trabalho que podem 

implicar um determinado padrão de adoecimento. Ressalta-se, ainda, a 

necessidade atual de aprofundar-se a investigação dos fatores psicossociais 

envolvidos na saúde do trabalhador, como é o caso do assédio moral. Para que 

seja possível intervir na realidade dos servidores públicos do Judiciário Federal e 

nos seus processos de trabalho, conhecer o perfil epidemiológico desse grupo de 

trabalhadores e compreender seu processo saúde-doença é de suma importância. 

A partir das informações obtidas e das análises realizadas neste estudo, busca-se 

contribuir para o desenvolvimento de ações de saúde de prevenção, promoção e 

proteção da saúde dos servidores nos diversos ambientes de trabalho. 

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Entender como o contexto de trabalho do Judiciário Federal no Rio Grande 

do Sul interfere na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da categoria, 

investigando as condições de trabalho, os fatores ergonômicos, a organização do 

trabalho e a ocorrência de assédio moral e sua relação com distúrbios psíquicos e 

sintomas físicos. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Avaliar o trabalho dos servidores do Judiciário Federal por meio de 

análise das condições de trabalho, da organização do trabalho e das 

relações socioprofissionais;

b) Avaliar os atos negativos dos servidores que possam indicar situações de 

assédio moral no trabalho;

c) Verificar a prevalência de distúrbios psíquicos menores;

d) Avaliar a prevalência de sintomas osteomusculares e oftalmológicos;

e) Avaliar as associações entre os diversos aspectos ocupacionais 

estudados e suas consequências para a saúde mental e física;

f) Comparar os índices encontrados entre os trabalhadores de cada órgão 

estudado.

4. MÉTODOS
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4.1 DELINEAMENTO

Estudo transversal.

4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO

A população do estudo consistiu em todos os servidores do Judiciário 

Federal no Rio Grande do Sul.

Critérios de inclusão: todos os servidores ativos que exerciam suas 

atividades nas unidades selecionadas.

Critérios de exclusão: estagiários de cursos universitários ou de faculdades; 

trabalhadores terceirizados; servidores em férias ou afastados do trabalho no 

período da coleta dos dados; idade menor que 18 anos.

4.3 AMOSTRAGEM

Utilizou-se procedimento de amostragem por conveniência, de modo a 

possibilitar a participação de trabalhadores de todo o estado. Todos os 6.700 

servidores ativos do Rio Grande do Sul foram convidados a participar. 

Estabeleceu-se o prazo máximo de 60 dias para devolução dos questionários. 

Após o período de 2 meses, os 2.144 questionários retornados foram utilizados 

para a construção de banco de dados e análise. O tamanho da amostra calculado  

para poder estimar prevalências dos desfechos de 50%, considerando um poder 

de 90% e nível de significância de 5%, foi de 1.631 pessoas. Com acréscimo de 

30% para controle de fatores de confusão, estimou-se uma amostra necessária 

de1.956 indivíduos. 

4.4 PROCEDIMENTOS E ASPECTOS ÉTICOS 
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A pesquisa foi organizada junto ao Sindicato dos Trabalhadores do 

Judiciário Federal. A participação dos indivíduos que responderam aos 

questionários foi totalmente voluntária, sendo utilizados os dados das pessoas que 

entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) devidamente 

assinado. O TCLE foi desenvolvido com base na resolução CNS 466/2012. Ele 

garantiu a participação livre e sem coação de cada sujeito, oferecendo também 

todas as informações pertinentes sobre a pesquisa. Os participantes preencheram 

uma folha com informações pessoais (dados sociodemográficos, tempo de 

serviço, sexo, idade, etc.), além de um questionário com instrumentos 

autoaplicáveis.

Os questionários foram preenchidos individualmente e identificados por 

número, não contendo o nome do participante da pesquisa. Os pesquisadores 

envolvidos no estudo não tiveram acesso à identificação dos sujeitos. Os 

questionários foram arquivados na sede Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 

Federal, em local seguro, onde ficarão armazenados por no mínimo de 10 anos, 

sendo destruídos após esse período. A confidencialidade dos dados foi garantida 

pelos procedimentos da pesquisa e pelos pesquisadores. Os resultados serão 

divulgados neste relatório, em diversos meios de comunicação do Sintrajufe/RS e 

pelos pesquisadores envolvidos. Serão redigidos artigos para publicação em 

periódicos científicos da área da saúde do trabalhador.

4.5 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

4.5.1 Questionário sociodemográfico e de dados ocupacionais

O questionário de dados sociodemográficos e laborais foi elaborado pelos 

pesquisadores e contém perguntas sobre idade, sexo, estado civil, escolaridade, 

renda familiar, função profissional, órgão, tipos de atividades laborais, tempo de 

serviço, afastamentos do trabalho, realização de horas extras, entre outros.

4.5.2 Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT)
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A Escala de Avalição do Contexto de Trabalho (EACT) avalia a forma como 

os trabalhadores percebem seu contexto de trabalho. Foi validada em estudo com 

5.437 trabalhadores de empresas públicas federais do Distrito Federal. Baseia-se 

no conceito de “Contexto de Produção de Bens e Serviços”, que visa fornecer uma 

definição mais ampla do espaço do trabalho numa abordagem tridimensional 

(interação sujeito-mundo-atividade). Tem como fundamento teórico a 

psicodinâmica do trabalho e a ergonomia (MENDES; FERREIRA, 2008).

A escala se estrutura em três dimensões analíticas: (a) condições de 

trabalho; (b) organização do trabalho; e (c) relações socioprofissionais de trabalho.  

O fator “condições de trabalho” tem como objetivo expressar a qualidade do 

ambiente físico, do posto de trabalho, de equipamentos e material disponibilizados 

para o trabalho. O fator “organização do trabalho” busca avaliar a divisão de 

tarefas, normas, controles e ritmos de trabalho. Por último, o fator “relações 

socioprofissionais” expressa os modos de gestão do trabalho, comunicação e 

interação profissional. Os resultados obtidos são classificados em parâmetros 

“satisfatório”, “crítico” e “grave/preocupante”, conforme a Figura 1 (MENDES; 

FERREIRA, 2008).

 

                   Fonte: Mendes e Ferreira (2008, p. 6).

4.5.3 Questionário de Atos Negativos revisado (NAQ-r)
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O NAQ-r foi desenvolvido na Noruega por Einarsen, Raknes, Matthiesen e 

Hellesoy (1994), tendo sido revisado por Einarsen e Raknes (1997). A escala para 

avaliação de assédio moral no trabalho contém 23 itens, sendo dividida em duas 

partes. A primeira consiste em uma escala tipo likert de 5 pontos (nunca, de vez 

em quando, mensalmente, semanalmente e diariamente), avaliando-se atos 

negativos no trabalho potenciais de assédio moral ao longo dos últimos seis 

meses. O termo assédio moral não é referido; as perguntas referem-se a 

comportamentos diretos e indiretos. A segunda parte propõe uma definição de 

assédio moral no trabalho; avalia-se se o indivíduo foi exposto ao fenômeno nos 

últimos seis meses e por quanto tempo. Considera-se situação sugestiva de 

assédio moral quando o indivíduo vivencia ao menos um ato negativo na 

frequência semanal e diária (denominada, neste trabalho, como "assédio 

frequente"). Os atos negativos presentes em frequência menor que semanal foram 

definidos como "assédio eventual".

O instrumento é dotado de alta consistência interna, com os valores de 

Alpha de Cronbach entre 0,83 e 0,92, conforme as pesquisas de Einarsen e Hoel 

(2001), com diferentes amostras. A versão brasileira, validada por Maciel e 

Gonçalves, apresentou Alpha de Cronbach de 0,9 em seus estudos iniciais. Em 

outro estudo brasileiro, realizado por Amazarray (2010) com 598 bancários, 

encontrou-se Alpha de 0,94, o que reforça sua alta consistência interna.

4.5.4 Self Reporting Questionnaire (SRQ-20)

 O SRQ-20 é um questionário de identificação de Transtornos Mentais 

Comuns (TMC) / Distúrbios Psíquicos Menores (DPM), tendo sido desenvolvido 

por Harding et al. (1980) e validado, no Brasil, por Mari e Willians (1986). É 

composto por 20 questões com respostas possíveis "sim" e “não", que visam 

detectar a presença de TMC. O ponto de corte para a identificação de TMC é 

discutido na literatura científica, podendo variar de acordo com o grupo de 

pessoas investigado. Pontos de corte mais baixos tendem a melhor sensibilidade 
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e especificidade em indivíduos de alta escolaridade e do sexo masculino 

(SANTOS; ARAUJO; OLIVEIRA, 2009) Por esse motivo, para esta pesquisa, 

utilizou-se ponto de corte 5/6 para o sexo masculino e 7/8 para o sexo feminino.

4.5.5 Questionário sobre sistemas eletrônicos

O questionário foi elaborado pelos pesquisadores e aborda diversos 

aspectos referentes aos sistemas eletrônicos utilizados nos processos de trabalho. 

São feitas perguntas específicas sobre o funcionamento dos sistemas eletrônicos 

e sobre a percepção do servidor sobre o sistema.

4.5.6 Questionário sobre LER/Dort e sintomas físicos

Questionário elaborado pelos pesquisadores que pergunta sobre a 

frequência e a localização de dores osteomusculares e sintomas oftalmológicos. 

5 ANÁLISE DOS DADOS

Para a construção do banco de dados, os questionários foram digitalizados 

e, posteriormente, redigitados por seis digitadores contratados. Após a redigitação, 

ambos os bancos foram comparados eletronicamente, verificando-se a 
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consistência dos dados e realizando-se o controle de qualidade, de forma a 

eliminar os erros de inserção de dados. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SPSS. 

Inicialmente, foi utilizada estatística descritiva para descrição da amostra, das 

exposições ocupacionais e dos desfechos de saúde. Utilizaram-se tabelas e 

gráficos para exibição dos resultados. Nas análises bivariadas, utilizou-se o Teste 

do Qui-quadrado para comparação entre grupos de trabalhadores. A comparação 

das variáveis contínuas foram feitas pelo Teste de Mann Whitney. A mínima 

significância estatística foi definida em 5% (P ≤ 0,05). Correlações foram 

verificadas utilizando-se teste de correlação de Pearson. Para avaliar a 

associação independente dos fatores em estudo com os desfechos, realizou-se 

regressão de Poisson com estimativa robusta da variância e regressão logística.
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6 RESULTADOS DA PESQUISA GERAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO 
JJUDICIÁRIO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

6.1 DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

A idade média dos(as) servidores(as) foi de 42,67 anos, sendo 53,4% do 

sexo feminino e 46,6% do sexo masculino. Do total, 93% são de cor branca e 

6,4% de cor preta ou parda; 40,6% referiram ser de religião católica, 32,6% de 

outras religiões e 26,8% afirmaram não possuir nenhuma religião; 67,5% dos(as) 

participantes são casados ou têm uma união estável (Tabela 1).

Quando perguntados sobre a escolaridade ao ingressar no Judiciário, 64% 

afirmaram ter pós-graduação e 12,8% tinham pós-graduação. A escolaridade atual 

revela que houve aumento importante do grau de qualificação profissional durante 

o período de serviço no Judiciário Federal. Atualmente, 91,1% afirmaram ter 

ensino superior completo e 58,4%, nível de pós-graduação. O gráfico 1 demonstra 

o aumento do grau de escolaridade comparando o ingresso no Judiciário com o 

período atual. 

Tabela 1 – Distribuição dos trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul, 
segundo as variáveis sociodemográficas, 2016.

 Respostas válidas % Missing %

Idade média, em anos* 42,67 9,05 79 3,7

Idade, em anos (categorias) 79 3,7

<35 516 24,1
35-42 526 24,6
42-50 567 26,5

>50 533 24,9
Sexo 79 3,7

Feminino 1.101 53,4
Masculino 962 46,6

Orientação sexual 80 3,7
Heterossexual 2.003 97,1
Homossexual 48 2,3

Bissexual 11 0,5
Identidade de gênero 214 10,0
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Transgênero 16 0,8
Cisgênero 1.912 99,2

Cor/etnia 92 4,3
Amarela 7 0,3
Indígena 4 0,2

Preta 27 1,3
Parda 105 5,1

Branca 1.907 93,0
Religião 69 3,2

Não possui 556 26,8
Católica 842 40,6

Outras 675 32,6

Escolaridade ao ingressar no Judiciário 14 0,7
Ensino Médio completo 765 35,9

Ensino superior completo 1.089 51,2
Pós-graduação, mestrado ou doutorado 274 12,9

Escolaridade atual 14 0,7
Ensino Médio completo 188 8,8

Ensino superior completo 696 32,7
Pós-graduação, mestrado ou doutorado 1.244 58,5

Estado civil 12 0,6
Casado 1.034 48,5

União Estável 405 19,0
Solteiro 505 23,7

Viúvo 15 0,7
Divorciado 171 8,0

* Apresentada em média e desvio-padrão.

Gráfico 1 – Escolaridade ao ingressar no Judiciário x Escolaridade atual.
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A tabela 2 identifica que os(as) trabalhadores(as) da Justiça do Trabalho 

constituem a maior parte dos participantes da pesquisa, com 41,7% da amostra; 

seguidos(as) dos(as) da Justiça Federal, 37,9%; dos(as) da Justiça Eleitoral, 

10,2%; dos(as) do TRF, 9,7%; e, por último, dos(as) da Justiça Militar, 0,6%. A 

média de tempo que as pessoas pesquisadas trabalham no Judiciário foi de 13,52 

anos.

A área judiciária representa a maioria da amostra, com 69,4%, enquanto a 

administrativa apresenta 28,3%. Quanto aos cargos, 64,1% dos respondentes são 

técnicos(as); 35,4% são analistas; e apenas 0,4% são auxiliares. Quando 

perguntados(as) sobre a satisfação em relação à lotação ocupada, apenas 7,3% 

apresentam algum nível de insatisfação.

A atividade predominante no trabalho para 59,8% dos(as) servidores(as) é 

lidar com processos virtuais, sendo que apenas 13,2% trabalham com processos 

físicos. Os(as) demais referem não desempenhar atividade judiciária (21,1%) ou 

têm como atividade principal o atendimento por telefone (5,8%). 

Em relação à distribuição de funções gratificadas, a maioria afirma que as 

recebe, o que representa um percentual de 71,8% dos respondentes. Do total dos 

participantes, 46,3% afirmaram que o orçamento familiar depende de forma 

decisiva da função gratificada.
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Tabela 2 – Distribuição dos trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul, 
segundo as variáveis Justiça/Órgão, Área de trabalho, Satisfação com lotação, 
Cargo/Especialidade, Atividade predominante e Tempo de trabalho na Justiça.

Respostas válidas % Missing %
Justiça/Órgão 11 0,5

Eleitoral 217 10,2
Militar 13 0,6

TRF 206 9,7
Federal 807 37,9

Trabalho 888 41,7
Área de trabalho 46 2,1

Administrativa 1º grau 273 12,7
Administrativa 2º grau 335 15,6

Judiciária 1º grau 1.076 50,2
Judiciária 2º grau 412 19,2

Satisfeito com a lotação
20 0,9

Concordo totalmente 1.183 69,9
Concordo mais que discordo 485 22,9
Discordo mais que concordo 125 5,9

Discordo totalmente 29 1,4
Cargo 11 0,5

Analista judiciário 755 35,4
Auxiliar judiciário 9 0,4
Técnico judiciário 1.367 64,1

Especialidade do cargo 47 2,2
Área administrativa

837 40,0

Analista judiciário 106 12,7
Auxiliar judiciário 4 0,5
Técnico judiciário 727 86,9

Área judiciária
1.001 47,8 2 0,2

Analista judiciário 525 52,6
Auxiliar judiciário 5 0,5
Técnico judiciário 469 46,9

Informática
83 4,0

Técnico 59 71,1
Analista 24 28,9

Segurança 79 3,8
Oficial de justiça Avaliador(a) federal 95 4,5

Atividade predominante (geral) 327 15,3
Atendimento por telefone/balcão 106 5,8
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Atividade não judiciária 383 21,1
Processos físicos 240 13,2

Processos virtuais 1.086 59,8

Tempo no cargo, anos* 12,08 7,74 51
Tempo que trabalha no Judiciário Federal, 
anos* 13,52 8,02 62

Recebe função gratificada 1.519 71,8 26 1,2
Analista judiciário 527 70,2 4 0,5
Auxiliar judiciário 5 55,6 0 0,0
Técnico judiciário 985 72,7 13,0 1,0

Orçamento familiar depende de forma 
decisiva da função gratificada 908 60,2% 89 4,2

 

6.2 CARACTERÍSTICAS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES

As tabelas a seguir descrevem o perfil dos servidores de cada órgão de 

acordo com algumas características ocupacionais, como área de trabalho, cargo e 

atividade predominante. Percebe-se que, enquanto 64,9% dos trabalhadores da 

Justiça Eleitoral são da área administrativa, na Justiça Federal esse número é de 

13,7% (86,3% trabalham na área judiciária). As justiças Militar e do Trabalho e o 

TRF também têm predominância de trabalho na área judiciária, com percentuais 

de 69,3%, 67,6% e 62,2%, respectivamente.

Em todos os órgãos, há também uma predominância de cargos de 

servidores técnicos, que correspondem a 64,1% de todos os pesquisados.

A atividade predominante geral foi o trabalho com processos físicos (13,2%) 

e virtuais (59,8%), em todas as justiças, com exceção da Justiça Eleitoral, na qual 

12,8% realizam atendimento de telefone/balcão e 46,4% trabalham em atividade 

não judiciária.

Quando se comparam os dados de escolaridade com a frequência de ter ou 

não função gratificada (FG), verifica-se que os servidores com nível de Ensino 

Médio têm menos FGs em comparação aos mais escolarizados. Enquanto 56% 

dos servidores com Ensino Médio possuem FG, 71,7% dos que têm nível superior 

e 74,3% dos que têm pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) 

detêm função gratificada.
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Tabela 3 – Falta título nas tabelas a seguir!Área de trabalho (Administrativa ou Judiciária) 
por Justiça/Órgão.

 Área de trabalho Total
Administrativa 

1º grau
Administrativa 

2º grau
Judiciária 
1º grau

Judiciária 
2º grau

Justiça/Órgão: Eleitoral 49 85 51 22 207
23,7% 41,1% 24,6% 10,6% 100,0%

Militar 4 0 5 4 13
30,8% 0,0% 38,5% 30,8% 100,0%

TRF 3 74 8 119 204
1,5% 36,3% 3,9% 58,3% 100,0%

Federal 91 18 630 59 798
11,4% 2,3% 78,9% 7,4% 100,0%

Trabalho 126 157 381 208 872
14,4% 18,0% 43,7% 23,9% 100,0%

Total 273 334 1.075 412 2.094
13,0% 16,0% 51,3% 19,7% 100,0%

 Cargo: Total
Analista 
judiciário

Auxiliar 
judiciário

Técnico 
judiciário

Justiça/Órgão: Eleitoral 85 0 132 217
39,2% 0,0% 60,8% 100,0%

Militar 2 0 11 13
15,4% 0,0% 84,6% 100,0%

TRF 56 1 149 206
27,2% ,5% 72,3% 100,0%

Federal 296 4 505 805
36,8% ,5% 62,7% 100,0%

Trabalho 315 4 568 887
35,5% ,5% 64,0% 100,0%

Total 754 9 1.365 2.128
35,4% ,4% 64,1% 100,0%
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 Qual a atividade predominante? Total
Atendimento 

por 
telefone/balcão

Atividade 
não 

judiciária

Processos 
físicos

Processos 
virtuais

Justiça/Órgão: Eleitoral 25 91 27 53 196
12,8% 46,4% 13,8% 27,0% 100,0%

Militar 0 3 7 1 11
0,0% 27,3% 63,6% 9,1% 100,0%

TRF 6 53 16 98 173
3,5% 30,6% 9,2% 56,6% 100,0%

Federal 32 68 18 610 728
4,4% 9,3% 2,5% 83,8% 100,0%

Trabalho 43 168 172 321 704
6,1% 23,9% 24,4% 45,6% 100,0%

Total 106 383 240 1083 1812
5,8% 21,1% 13,2% 59,8% 100,0%

Função Gratificada – n(%)

Escolaridade Não Sim

Ensino Médio 80 (44,0%) 102 (56,0%)

Nível Superior 196 (28,3%) 496 (71,7%)

Pós-graduação 318 (25,7%) 917 (74,3%)

P<0,001

Na tabela 4, pode-se observar o uso de drogas lícitas e ilícitas. Em relação 

ao uso de drogas lícitas, 20% dos(as) respondentes afirmam ter usado algum tipo 

de substância medicamentosa com o fim de tratamento psiquiátrico nos últimos 12 
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meses. Em relação a consumo de álcool, 44,1% dos(as) participantes referem uso 

frequente de bebidas alcoólicas e 4,4% apresentaram quadro sugestivo de 

dependência do álcool. Quanto ao tabagismo, 5,4% da amostra referiu ter o 

costume de fumar cigarros, com uma média de consumo de 9,73 cigarros por dia. 

O número de usuários que relataram fazer uso de alguma droga ilícita foi de 3,4%.

No que tange aos afastamentos de saúde, 59,8% responderam já ter se 

afastado do trabalho por problema de saúde. Desses, 23,3% afastaram-se devido 

a doença relacionada ao trabalho (Tabela 3).

O órgão com maior índice de insatisfação com a lotação atual foi a Justiça 

Eleitoral, com 12,5% de insatisfeitos. Tal fato revela uma prevalência de 

insatisfação 58,2% maior que no segundo órgão com maior grau, que é a Justiça 

Federal, que tem 7,9% dos servidores insatisfeitos. 

Tabela 4 – Uso de drogas lícitas/ilícitas, afastamento por licença saúde e problemas de 
saúde em decorrência do trabalho.

Respostas válidas Sim 
(%) Missing %

Usou algum tipo de medicamento 
psiquiátrico nos últimos 12 meses 413 20,0 74 3,5

Ingere bebidas alcoólicas 937 44,1 16 0,7

Dependência de álcool
(2 respostas positivas ou mais no 
questionário CAGE)

83 4,4 242 11,3

Costuma fumar cigarros
115 5,4 26 1,2

Quantidade cigarros por dia*
9,73 8,63

Nos últimos 12 meses, usou alguma droga 
ilícita. 73 3,4 20 0,9

Teve afastamento do trabalho por licença de 
saúde? 834 59,8 748 34,9

Se sim, seu problema de saúde foi 
decorrência do trabalho? 194 23,2
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* Apresentada em média e desvio-padrão.

6.3 CONTEXTO DE TRABALHO NO JUDICIÁRIO FEDERAL: COMO ESTÃO AS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS 
RELAÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS NA CATEGORIA?

O contexto de trabalho foi avaliado sob a ótica de três dimensões presentes 

no ambiente e no processo de trabalho. A primeira foi a organização do trabalho 

(OT), que se refere à atividade ocupacional em si, incluindo divisão do trabalho, 

produtividade, normas, procedimentos, ritmo, tempo, autonomia. A segunda, 

condições de trabalho (CT), abrange aspectos do ambiente físico, como espaço, 

luminosidade, temperatura, ruído, equipamentos, ferramentas, mobiliário, 

tecnologia. A terceira, relações socioprofissionais (RS), refere-se às relações 

interpessoais no trabalho, como o contato colegas e a chefia.

Na tabela 54, observam-se os resultados referentes à Escala de Avaliação 

do Contexto de Trabalho (EACT), que avalia três aspectos laborais importantes 

para a saúde: a organização do trabalho, as condições gerais de trabalho e as 

relações socioprofissionais. Dessas, a organização do trabalho foi a que se 

mostrou em condição mais precária, com 91% dos participantes referindo estarem 

em situação crítica (63,5%) ou grave (27,5%); 28,4% referiram condições de 

trabalho críticas ou graves; e 44,9% referiram problemas na dimensão das 

relações socioprofissionais.

Tabela 5 – Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), dados gerais.

Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT)

 Organização
do trabalho, n(%)

Condições
de trabalho, n(%)

Relações
socioprofissionais, n(%)

Satisfatório 174 (9,0) 1.495 (71,6) 1.125 (55,2)
Crítico 1.232 (63,5) 540 (25,8) 831 (40,8)
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Grave 534 (27,5) 54 (2,6) 83 (4,1)
Respostas válidas 1940 2089 2039

Missing 202 (9,4) 53 (2,5) 103 (4,8)

6.3.1. EACT: Organização do Trabalho

– A organização do trabalho foi identificada como crítica ou grave por 91% 

dos servidores;

– As mulheres apresentaram um contexto de organização do trabalho pior 

que o dos homens: 31,5% referriramreferiram OT grave, enquanto no 

sexo masculino o percentual foi 22,9%;

– Quanto maior a escolaridade e a qualificação do(a) trabalhador(a), mais 

grave é a sua organização do trabalho; 

– A Justiça do Trabalho apresentou as maiores prevalências de uma 

organização do trabalho em nível grave. Justiça Federal também 

apresentou um sério problema na questão da organização do trabalho; 

– 99% dos oficiais de justiça apresentam organização do trabalho 

classificada como grave. 

A tabela 5 6 mostra os cruzamentos dos resultados de organização do 

trabalho da EACT com as variáveis de idade, sexo, escolaridade atual, estado civil, 

órgão e especialidade. No que se refere à dimensão da organização do trabalho, 

as mulheres representaram 60% dos servidores com contexto de trabalho grave. A 

prevalência no sexo feminino de OT grave foi maior em todos os ramos do 

Judiciário: 36,7% (Justiça do Trabalho), 32,8% (Justiça Federal), 19,6% (Justiça 

Eleitoral) e 18,5% (TRF). No sexo masculino, a prevalência de OT grave foi de 

26,3% (Justiça do Trabalho), 10,5% (Justiça Federal), 16,7% (Justiça Eleitoral) e 

18,5% (TRF).

De uma forma geral, servidores com escolaridade de pós-graduação, que 

trabalham na Justiça do Trabalho e que trabalham na área Judiciária, 

apresentaram maior risco para terem contexto de trabalho classificado como 

grave. Outro dado que chama a atenção é que apenas um servidor oficial de 
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justiça considerou ter um contexto de organização do trabalho satisfatório; 98,3% 

dos oficiais de justiça consideraram-se em nível crítico (65,4%) ou grave (33,3%).

Tabela 6 – Cruzamento dos resultados de Organização do trabalho da EACT com as 
variáveis de Idade, sexo, escolaridade atual, estado civil, Justiça, órgão e especialidade.

Organização do trabalho, n(%)
Satisfatório Crítico Grave p-valor

Idade, anos# 42,79 (10,02) 42,21 (8,78) 42,73 (8,83) 0,457
Sexo <0,001

Feminino 90 (9,1) 590 (59,4) 313 (31,5)*
Masculino 80 (9,0) 602 (68,0)* 203 (22,9)

Escolaridade atual 0,001

Até ensino superior incompleto 25 (15,4)* 111 (68,5) 26 (16,0)
Ensino superior completo 58 (9,7) 409 (65,3) 159 (25,4)

Pós-graduação, mestrado ou 
doutorado 88 (7,7) 705 (61,8) 347 (30,4)*

Estado civil 0,071

Casado 66 (7,1) 604 (64,6) 265 (28,3)
União Estável 38 (10,3) 242 (65,4) 90 (24,3)

Solteiro 51 (11,0) 291 (63,0) 120 (26,0)
Viúvo 1 (8,3) 6 (50,0) 5 (41,7)

Divorciado 16 (10,6) 84 (55,6) 51 (33,8)
Justiça/Órgão 

Homens <0,001

Eleitoral 7 (7,3) 73 (76,0)* 16 (16,7)
Militar 3 (50,0) 3 (50,0) 0 (0,0)

TRF 16 (18,6)* 61 (70,9) 9 (10,5)
Federal 31 (9,5) 214 (65,6) 81 (24,8)

Trabalho 22 (6,0) 250 (67,7) 97 (26,3)*
Mulheres <0,001

Eleitoral 6 (5,6) 80 (74,8) 21 (19,6)
Militar 0 (0,0)* 4 (100,0) 0 (0,0)

TRF 18 (19,6)* 57 (61,9) 17 (18,5)
Federal 37 (9,8) 217 (57,4) 124 (32,8)

Trabalho 29 (7,0) 232 (56,3) 151 (36,7)*

Especialidade do cargo

Analista judiciário <0,001
Área administrativa 6 (6,1) 72 (72,7)* 21 (21,2)

Área judiciária 29 (6,0) 280 (58,1) 173 (35,9)*
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Informática 0 (0,0) 22 (100,0)* 0 (0,0)
Oficial de justiça avaliador(a) 

federal 1 (1,3) 51 (65,4) 26 (33,3)

Auxiliar judiciário 0,358
Área administrativa 1 (25,0) 3 (75,0) 0 (0,0)

Área judiciária 0 (0,0) 4 (80,0) 1 (20,0)
Técnico judiciário 0,001
Área administrativa

76 (11,5) 424 (64,3)
159 (24,1)

Área judiciária
39 (9,2) 256 (60,4)

129 (30,4)*

Informática 7 (12,5) 45 (80,4)* 4 (7,1)
Segurança 12 (16,4) 51 (69,9) 10 (13,7)

Tempo de Justiça 0,401
<=9 anos 66 (10,0) 418 (63,2) 177 (26,8)
9-17 anos 46 (7,2) 415 (56,5) 180 (28,1)
>17 anos 57 (9,8) 362 (62,3) 162 (27,9)

# Apresentada em média e desvio-padrão; médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
significativamente (teste de Tukey para comparações múltiplas).

Quanto às condições de trabalho, servidores da Justiça Eleitoral 

apresentaram piores índices comparados aos outros tribunais. Os cargos com 

piores condições de trabalho foram os da área de segurança e os oficiais de 

justiça.

6.3.2. EACT: Condições de Trabalho  

– A Justiça Eleitoral foi o órgão com as piores condições de trabalho em 

toda a categoria (45,8% estão em condição crítica ou grave);

– Os oficiais de justiça são os profissionais com as piores condições de 

trabalho da categoria (56,5% têm condições de trabalho críticas ou 

graves);

– Os servidores da informática e os agentes de segurança também 

apresentam condições de trabalho ruins (41% e 35,4%, respectivamente, 

têm condições críticas ou graves).



30

Tabela 7 – Cruzamento dos resultados de condições de trabalho da EACT com as variáveis 
de idade, sexo, escolaridade atual, estado civil, órgão e especialidade.

Condições de trabalho, n(%)
Satisfatório Crítico Grave p-valor

Idade, anos# 42,31a (9,21) 43,45b (8,67) 43,46ab (7,58) 0,038

Sexo 0,329

Feminino 779 (72,5) 272 (25,3) 24 (2,2)
Masculino 657 (70,1) 251 (26,8) 29 (3,1)

Escolaridade atual 0,242
Até ensino superior 

incompleto
125 (67,6) 53 (28,6) 7 (3,8)

Ensino superior completo 504 (74,2) 162 (23,8) 13 (1,9)
Pós-graduação, mestrado 

ou doutorado 857 (70,6) 322 (26,5) 34 (2,8)

Estado civil 0,464

Casado 711 (70,3) 273 (27,0) 27 (2,7)
União Estável 288 (72,5) 98 (24,7) 11 (2,8)

Solteiro 361 (74,0) 114 (23,4) 13 (2,7)
Viúvo 8 (53,3) 7 (46,7) 0 (0,0)

Divorciado 119 (71,3) 46 (27,5) 2 (1,2)
Justiça/Órgão <0,001

Eleitoral 117 (54,2) 89 (41,2)* 10 (4,6)*
Militar 8 (66,7) 4 (33,3) 0 (0,0)

TRF 172 (86,9)* 26 (13,1) 0 (0,0)
Federal 581 (73,8) 187 (23,8) 19 (2,4)

Trabalho 608 (70,2) 233 (26,9) 25 (2,9)
Especialidade do cargo <0,001

Área Administrativa 606 (74,0)* 198 (24,2) 15 (1,8)
Área Judiciária 713 (73,5)* 236 (24,3) 21 (2,2)

Informática 49 (59,0) 30 (36,1)* 4 (4,8)
Segurança 51 (64,6) 23 (29,1) 5 (6,3)*

Oficial de Justiça 
Avaliador(a) Federal 40 (43,5) 44 (47,8)* 8 (8,7)*

Tempo de Justiça 0,112
<=9 anos 528 (74,1) 172 (24,2) 12 (1,7)
9-17 anos 475 (70,6) 177 (26,3) 21 (3,1)
>17 anos 442 (68,6) 181 (28,1) 21 (3,3)

# Apresentada em média e desvio-padrão; médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 

significativamente (teste de Tukey para comparações múltiplas). 
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6.3.3 EACT: relações socioprofissionais

– 45% da categoria apresenta relações socioprofissionais em nível crítico 

ou grave;

– A Justiça Eleitoral apresenta os piores índices de relações 

socioprofissionais críticas e graves (55%).

Na tabela 78, os cruzamentos apontam novamente uma desigualdade nas 

respostas das mulheres em relação às dos homens. Elas apresentam prevalência 

de relações socioprofissionais graves 33% maior que a dos homens (4,8% contra 

3,3%).

Os dados apontam também para um maior risco de relações 

socioprofissionais graves entre os indivíduos que trabalham na Justiça do 

Trabalho e a Área judiciária.

Tabela 8 – Cruzamento dos resultados de rRrelações sSocioprofissionais da EACT com as 
variáveis de Iidade, sSexo, escolaridade atual, estado civil, órgão e especialidade.

Relações socioprofissionais, n(%)
Satisfatório Crítico Grave p-valor

Idade, anos# 42,41 (9,28) 42,56 (8,66) 43,41 (9,18) 0,612

Sexo <0,001

Feminino 566 (54,0) 433 (41,3) 50 (4,8)
Masculino 514 (55,9) 372 (40,5) 33 (3,6)

Escolaridade atual 0,098
Até ensino superior 

incompleto
113 (64,2) 55 (31,2) 8 (4,5)

Ensino superior completo 363 (55,2) 267 (40,6) 28 (4,2)
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Pós-graduação, mestrado 
ou doutorado 642 (53,8) 505 (42,3) 47 (3,9)

Estado civil 0,345

Casado 546 (55,1) 409 (41,3) 36 (3,6)
União Estável 217 (55,9) 159 (41,0) 12 (3,1)

Solteiro 255 (53,7) 198 (41,7) 22 (4,6)
Viúvo 8 (53,3) 7 (46,7) 0 (0,0)

Divorciado 91 (57,2) 56 (35,2) 12 (7,5)
Justiça/Órgão <0,001

Eleitoral 92 (44,0) 110 (52,6) 7 (3,3)
Militar 6 (46,2) 5 (38,5) 0 (0,0)

TRF 124 (63,3) 66 (33,7) 6 (3,1)
Federal 401 (52,8) 330 (43,3) 29 (3,8)

Trabalho 493 (57,9) 319 (37,5) 39 (4,6)
Especialidade do cargo 0,107

Área Administrativa 462 (57,8)* 309 (38,6) 26 (3,6)
Área Judiciária 516 (54,0) 399 (41,8) 40 (4,2)*

Informática 32 (41,0) 40 (51,3)* 6 (7,7)
Segurança 48 (61,5)* 27 (34,6) 3 (3,8)

Oficial de Justiça 
Avaliador(a) Federal 41 (48,8) 40 (47,6) 3 (3,6)

Tempo de Justiça 0,017
<=9 anos 409 (58,5) 265 (37,9) 25 (3,6)
9-17 anos 330 (49,8) 304 (45,8) 29 (4,4)
>17 anos 350 (56,7) 240 (38,9) 27 (4,8)

# Apresentada em média e desvio-padrão; médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
significativamente (teste de Tukey para comparações múltiplas).

6.4 ASSÉDIO MORAL NO JUDICIÁRIO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

– 82,7% da categoria sofreu atos negativos sugestivos de assédio moral 

em algum grau, mesmo que eventualmente;

– 17% da categoria sofre assédio semanal ou diário;

– 65,6% sofrem situação de assédio mensal ou de vez em quando;

– Os servidores mais jovens e os com maior escolaridade são os mais 

propensos a sofrerem assédio moral;
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– A Justiça do Trabalho apresentou a maior prevalência de assédio moral 

semanal ou diário em toda a categoria (20,3%); nos outros órgãos, a 

prevalência foi de 16,7% (Eleitoral), 15,3% (Federal), 9,9% (TRF) e 

23,1%1* (Militar);

– Analistas têm 40% mais prevalência de assédio se comparados aos 

técnicos;

– Não houve diferenças nas prevalências de assédio moral entre homens e 

mulheres na categoria, sendo que os dois sexos têm altos índices de 

assédio;

– Servidores de cor da pele/etnia preta, parda, indígena ou asiática 

apresentaram prevalência de 21,4% de assédio moral, enquanto entre 

brancos a prevalência foi 16,6% (embora essa diferença não tenha sido 

estatisticamente significativa, a prevalência foi 28,9% maior entre 

pretos/pardos/asiáticos/indígenas);

* Apenas 13 servidores da Justiça Militar responderam a este item, sendo a prevalência de 23,1% 

referente a três pessoas.

A tabela 9 mostra a questão do assédio moral, apontando para uma 

situação grave na categoria: 82,7% sofreram algum grau de assédio moral nos 

últimos seis meses. Destes, 65,7% relataram ter sofrido ato negativo sugestivo de 

situação de assédio moral (de vez em quando ou mensalmente) nos últimos seis 

meses, enquanto 17% do total dos servidores que participaram da pesquisa 

sofreram assédio semanal ou diário nesse mesmo período.
* Apenas 13 servidores da Justiça Militar responderam a este item, sendo a prevalência de 23,1% 

referente a três pessoas.

Tabela 9 – Resultados do questionário de atos negativos vivenciados pelos servidores que 
podem indicar situações de assédio moral no trabalho.

Respostas Missing Não sofreu Assédio Assédio 

1 Apenas 13 servidores da Justiça Militar responderam a este item, sendo a prevalência de 23,1% 
referente a três pessoas.
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válidas eventual frequente

Assédio moral, n(%) 2.122 20 (0,9) 370 (17,4) 1.391 (65,6) 361 (17,0)

Na tabela 10, evidencia-se que alguns grupos específicos de trabalhadores 

estão mais sujeitos a sofrer assédio moral. Os servidores de faixa etárias mais 

jovens, até 37 anos, apresentam prevalências maiores de assédio moral. Outro 

fator que chama a atenção é o fato de os servidores com maior escolaridade 

(profissionais com pós-graduação, mestrado ou doutorado) também apresentarem 

maiores prevalências de assédio moral. 

No que tange à divisão entre as justiças, verificou-se que a Justiça do 

Trabalho apresenta as maiores prevalências de assédio. Comparativamente ao 

TRF, por exemplo, apresentou 2 vezes mais assédio moral.

Tabela 10 – Assédio moral x Fatores sociodemográficos e ocupacionais

Assédio moral
p-valor RP (IC95%)

Não sofreu Aassédio 
eventual

Assédio 
frequente

Faixa etária

Acima de 47 anos 127 441 101 1

 19,0% 65,9% 15,1%

37-47 anos 104 472 103 0,970 1,00 (0,78-
1,29)

15,3% 69,5% 15,2%

Até 37anos 124 432 140 0,016 1,33 (1,06-
1,68)

17,8% 62,1% 20,1%
Escolaridade

Ensino superior incompleto 
ou menos 52 116 18 1

28,0% 62,4% 9,7%
Ensino superior completo 138 436 111 0,032 1,67 (1,05-

2,68)
20,1% 63,6% 16,2%

Pós-graduação, mestrado 
ou doutorado 175 833 230 0,005 1,92 (1,22-

3,02)
14,1% 67,3% 18,6%

Estado civil
Solteiro 100 304 97

20,0% 60,7% 19,4%
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União Estável 63 272 69
15,6% 67,3% 17,1%

Casado 169 693 163

16,5% 67,6% 15,9%
Viúvo 1 12 1

 7,1% 85,7% 7,1%
Divorciado 33 106 29

19,6% 63,1% 17,3%
Justiça/Órgão

TRF 57 126 20 1
28,1% 62,1% 9,9%

Eleitoral 28 152 36 0,044 1,69 (1,01-
2,82)

13,0% 70,4% 16,7%

Militar 1 9 3 0,121 2,34 (0,80-
6,87)

13,0% 70,4% 23,1%

Federal 136 542 122 0,055 1,54 (0,99-
2,42)

 17,0% 67,8% 15,3%

Trabalho 144 558 179 0,001 2,06 (1,33-
3,19)

16,3% 63,3% 20,3%
Especialidade do cargo

Segurança 19 50 10 1
 24,1% 63,3% 12,7%

Área Administrativa 161 542 125 0,566 1,19 (0,65-
2,18)

19,4% 65,5% 15,1%
Área Judiciária 163 646 182 0,219 1,45 (0,80-

2,63)
16,4% 65,2% 18,4%

Informática 10 56 17 0,189 1,62 (0,79-
3,32)

12,0% 67,5% 20,5%
Oficial de Justiça 

Avaliador(a) Federal 8 68 19 0,204 1,58 (0,78-
3,20)

8,4% 71,6% 20,0%
Cargo
Auxiliar ou técnico judiciário 281 879 203 1

20,6% 64,5% 14,9%
Analista judiciário 86 506 157 <0,001 1,40 (1,17-

1,70)
11,5% 67,5% 21,0%

Tempo judiciário

>17 anos 117 435 105 1

17,8% 66,2% 16,0%

9-17 anos 101 472 111 0,902 1,02 (0,80-
1,30)

14,8% 69,0% 16,2%
<=9 anos 136 445 139 0,108 1,21 (0,96-
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1,52)
18,9% 61,8% 19,3%

 Tabela 11 – Assédio moral por sexo.
 Assédio moral (nunca ou eventual x frequente)

Total
Não sofreu Assédio 

eventual
Assédio 

frequente

2. Sexo: Feminino 181 720 192 1093
16,6% 65,9% 17,6% 100,0%

Masculino 174 622 155 951
18,3% 65,4% 16,3% 100,0%

Total 355 1342 347 2044
17,4% 65,7% 17,0% 100,0%

P=0,48

 Tabela 12 – Assédio moral por Justiça e sexo.
Justiça/Órgão:
 

 Assédio moral
Total p-valor Não 

sofreu
Assédio 
Eventual

Assédio 
frequente

Eleitoral 0,404
Masculino 15 (14,3) 76 (72,4) 14 (13,3) 105
Feminino 13 (11,8) 75 (68,2) 22 (20,0) 110

Total 28 (13,0) 151 (70,2) 36 (16,7) 215
Militar 0,420

Masculino 1 (12,5) 6 (75,0) 1 (12,5) 8
Feminino 0 (0,0) 3 (60,0) 2 (40,0) 5

Total 1 (7,7) 9 (69,2) 3 (23,1) 13
TRF 0,372

Masculino 28 (30,1) 54 (58,1) 11 (11,8) 93
Feminino 27 (26,7) 67 (66,3) 7 (6,9) 101

Total 55 (28,4) 121 (62,4) 18 (9,3) 194
Federal 0,598

Masculino 59 (16,8) 244 (69,5) 48 (13,7) 351
Feminino 73 (17,3) 281 (66,6) 68 (16,1) 422

Total 132 (17,1) 525 (67,9) 116 (15,0) 773
Trabalho 0,560

Masculino 69 (17,6) 242 (61,7) 81 (20,7) 392
Feminino 68 (15,0) 293 (64,5) 93 (20,5) 454

Total 137 (16,2) 535 (63,2) 174 (20,6) 846
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 Tabela 13 – Assédio moral por cor da pele.
 Assédio moral (nunca ou eventual x frequente)

Total
Não sofreu Assédio 

eventual
Assédio 

frequente
Cor da Pele Outras 22 88 30 140

15,7% 62,9% 21,4% 100,0%
Branca 335 1244 314 1893

17,7% 65,7% 16,6% 100,0%
Total 357 1332 344 2033

17,6% 65,5% 16,9% 100,0%
p= 0,175

6.4.1 Assédio moral x função gratificada (FG)

Os servidores que recebem FG apresentaram menor prevalência de 

assédio moral em comparação com os que não recebem, com ocorrência de 

15,3% e 21,1% de assédio moral (frequência semanal), respectivamente.

Tabela 14 – Assédio Moral moral por ter ou não função gratificada.
Assédio Moral – n(%)

Recebe FG Não 

sofreu/Eventual 

Assédio Frequente (Semanal)

Sim 1.279 (84,7%) 231 (15,3%)

Não 78,91 (78,9%) 124 (21,1%)

p=0,004
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6.4.1.1 Contexto de trabalho e assédio moral

O que causa o assédio moral?

– A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E AS RELAÇÕES 

SOCIOPROFISSIONAIS SÃO DETERMINANTES PARA A OCORRÊNCIA DE 

ASSÉDIO MORAL!

– A organização do trabalho e as relações socioprofissionais graves 

aumentam, cada uma, em 5 vezes a prevalência de assédio moral.

Tabela 15 – EACT x Assédio moral.
 
 Assédio moral RP modelo 1 p-

valor RP modelo 2 p-
valor

Não sofreu Assédio 
eventual

Assédio 
frequente

Satisfatório
Organização do 
trabalho

75 (43,9%) 90 (53,6%) 6 (3,5%)
1 1

Crítico 226 (18,5%) 863 (70,6%) 133 (10,9%) 2,76 (1,13-6,75) 0,026 1,87 (0,78-
4,46)

0,156

Grave 30 (5,6%) 309 (65,5%) 194 (36,4%) 10,37 (4,26-
25,23)

<0,001 4,85 (1,99-
11,83)

0,001

Total 331 (17,2% 1262 (65,5%) 333 (17,3%)
Condições de trabalho

Satisfatório 327 (22,1%) 959 (64,7%) 196 (13,2%) 1 1

Crítico 33 (6,1%) 367 (68,3%) 137 (25,5%) 1,90 (1,50-2,40) <0,001 1,18 (0,94-
1,48)

0,162

Grave 2 (3,7%) 31 (57,4%) 21 (38,9%) 3,65 (2,48-5,36) <0,001 1,38 (0,92-
2,07)

0,124

Total 362 (17,5%) 1357 (65,5%) 354 (17,1%)
Relações 
socioprofissionais

Satisfatório 316 (28,3%) 714 (63,9%) 87 (7,8%) 1 1

Crítico 38 (4,6%) 589 (71,4%) 198 (24,0%) 3,56 (2,68-4,73) <0,001 2,74 (2,00-
3,76)

<0,00
1

Grave 0 (0,0%) 24 (28,9%) 59 (71,1%) 11,00 (8,17-
14,82)

<0,001 6,53 (4,53-
9,41)

<0,00
1

Total 354 (17,5%) 1327 (65,5%) 344 (17,0%)
Modelo 1: fatores demográficos + fatores ocupacionais; Modelo 2: fatores demográficos + fatores 
ocupacionais + fatores de contexto de trabalho.
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Conforme se evidencia na tabela 15, um pior contexto de trabalho, que 

abrange a organização do trabalho, as condições de trabalho e as relações 

socioprofissionais, está fortemente associado ao assédio moral. Os fatores da 

organização do trabalho e das relações socioprofissionais, cada um deles 

isoladamente, em condições graves, estão associados a um aumento de 4,85 e 

6,53 vezes, respectivamente, na prevalência de assédio moral. É importante 

ressaltar que esses fatores se somam na determinação da ocorrência de assédio 

moral, o que pode implicar o aumento do assédio em até 11 vezes. 
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7 O TRABALHO NO JUDICIÁRIO FEDERAL E AS PAUSAS DURANTE A 
JORNADA DE TRABALHO

Em relação às pausas, a situação também é grave. Apenas 6,7% dos 

servidores realizam as pausas 5 ou mais vezes ao dia, que é o mínimo 

recomendado para proteger a saúde dos trabalhadores que utilizam computadores 

e/ou fazem atividades de digitação. A pesquisa mostra que 19,6% dos servidores 

não fazem qualquer tipo de pausa no trabalho e que 49,2% fazem entre uma e 

duas pausas apenas durante todo o turno de trabalho. A duração das pausas 

também se demonstrou inadequada, uma vez que 45,6% fazem pausas de no 

máximo 5 minutos. Apenas 18,6% dos servidores fazem pausas de 10 minutos ou 

mais. 

Tabela 16 – Porcentagens de realização de pausas.
n %

Faz pausas?
Não faz 412 19,6

1-2 1031 49,2
3-4 512 24,4
5-6 110 5,2

7 ou mais 32 1,5
Missing 45 2,1

Duração das pausas
Até 5 min 640 45,6

5-10min 503 35,8
10-15min 172 12,2

Acima de 15min 90 6,4
Não faz pausa 412 19,2

Missing 325 2,1

7.1 PAUSAS POR JUSTIÇA

A situação da realização de pausas durante o trabalho, as quais são 

importantes para a preservação da saúde, é muito preocupante. Quase 1/5 dos 

servidores da Justiça Federal e 1/4 dos servidores da Justiça do Trabalho não 
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realizam pausas durante a jornada de trabalho. Apenas cerca de 5% realizam a 

quantidade mínima de pausas recomendada durante a jornada.

Tabela 17 – Frequência no número de pausas por Justiça/Órgão.

Você faz pausas?

Não faz 1-2 3-4 5-6 7 ou 
mais p-valor

Justiça/Órgão 0,005
Eleitoral 35 (16,4) 110 (51,6) 57 (26,8) 9 (4,2) 2 (0,9)

Militar 1 (8,3) 7 (58,3) 2 (16,7) 2 (16,7) 0 (0,0)

TRF 23 (11,4) 93 (46,3) 66 (32,8)* 17 (8,5)* 2 (1,0)

Federal 149 (18,8) 402 (50,8) 189 (23,9) 40 (5,1) 12 (1,5)

Trabalho 204 (23,5)* 413 (47,5) 196 (22,6) 41 (4,7) 15 (1,7)
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8 SAÚDE MENTAL: TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS, IDEAÇÃO SUICIDA 
E ALCOOLISMO

Do total da amostra, 27,2% (n=514) dos trabalhadores apresentaram 
transtorno mental comum, 3,1% (n=64) dos servidores apresentaram ideação 
suicida e 4,4% (n=83) apresentaram escore sugestivo de alcoolismo.

A tabela 18 apresenta as prevalências dos desfechos relacionados à saúde 

mental discriminadas por fatores sociodemográficos e ocupacionais. Evidencia-se 

que não houve diferença na prevalência de TMC entre homens e mulheres na 

categoria. Entretanto, homens apresentaram quase 2 vezes mais ideação suicida 

e 3,5 vezes maior ocorrência de alcoolismo em comparação com as mulheres. Os 

oficiais de justiça apresentaram as maiores prevalências de transtorno mental 

comum (37,5%). 
Outro fato que chamou a atenção foi que a prevalência de TMC entre os 

servidores que têm como atividade preponderante trabalhar com processos (sejam 

físico, sejam virtual) foi maior comparada com os que exercem atividade de 

atendimento em balcão ou atividade não judiciária.

Tabela 18 – Cruzamento dos resultados de Transtornos Mentais Comuns, Ideação Suicida e 
Alcoolismo com as variáveis de Idade, sexo, escolaridade atual, estado civil, órgão, especialidade, 
tempo de judiciário e atividade predominante.

TMC Ideação suicida Alcoolismo

Sem Com p-
valor Sem Com p-

valor Sem Com p-valor

Idade, anos# 42,5±9,1 42,1±8,5 0,291 42,6±9,1 42,7±7,9 0,943 42,2±9,1 43,5±9,4 0,218

Sexo 0,687 0,033 <0,001

Feminino 727 
(72,4)

277 
(27,6)

1047 
(97,8)

24 (2,2) 950 
(98,1)

18 
(1,9)

Masculino 652 
(73,3)

237 
(26,7)

890 
(96,0)

37 (4,0) 805
(93,0)

61
(7,0)

Escolaridade 
atual

0,304 0,254 0,586

Até ensino 
superior 

incompleto

119 
(76,3)

37
 (23,7)

170
(95,0)

9
(5,0)

148
(95,5)

7
(4,5)

Ensino superior 
completo

438
 (70,9)

180 
(29,1)

656
(97,2)

19
(2,8)

599
(96,3)

23
(3,7)

Pós- 818 295 1173 37 1062 53
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graduação, 
mestrado ou 

doutorado

 (73,5)  (26,5) (97,2) (2,8) (95,2) (4,8)

Estado civil 0,681 0,408 0,422

Casado 681 
(73,4)

247
 (26,6)

978
(97,2)

28
(2,8)

881
(96,4)

33
(3,6)

União Estável 264 
(73,5)

95
 (26,5)

381
(96,9)

12
(3,1)

343
(95,0)

18
(5,0)

Solteiro 325
 (71,9)

127
 (28,1)

467
(95,7)

21
(4,3)

429
(95,3)

21
(4,7)

Viúvo 8
 (88,9)

1 
(11,1)

13
(100,0)

0
(0,0)

9
(90,0)

1
(10,0)

Divorciado 99
 (69,7)

43 
(30,3)

161
(98,2)

3
(1,8)

148
(93,7)

10
(6,3)

Justiça/Órgão 0,401 0,466 0,388

Eleitoral 155
(75,6)

50
(24,4)

202
(95,7)

9
(4,3)

194
(96,5)

7
(3,5)

Militar 8
(61,5)

5
(38,5)

12
(92,3)

1
(7,7)

11
(100,0)

0
(0,0)

TRF 134
(77,5)

39
(22,5)

195
(98,5)

3
(1,5)

170
(95,5)

8
(4,5)

Federal 510
(71,9)

199
(28,1)

753
(96,8)

25
(3,2)

684
(96,5)

25
(3,5)

Trabalho 570
(72,1)

221
(27,9)

839
(97,0)

26
(3,0)

752
(94,6)

43
(5,4)

Especialidade 
do cargo

0,005 0,053 0,803

Área 
administrativa

563
(75,0)

188
(25,0)

781
(96,7)

27
(3,3)

708
(95,8)

31
(4,2)

Área judiciária 638
(71,7)

252
(28,3)

956
(97,8)

22
(2,2)

856
(96,0)

36
(4,0)

Informática 52
(69,3)

23
(30,7)

74
(93,7)

5
(6,3)

69
(93,2)

5
(6,8)

Segurança 58
(87,9)

8
(12,1)

73
(97,3)

2
(2,7)

66
(94,3)

4
(5,7)

Oficial de 
justiça 

avaliador(a) 
federal

50
(62,5)

30
(37,5)

83
(93,3)

6
(6,7)

81
(95,3)

4
(4,7)

Tempo de 
justiça

0,379 0,364 0,057

<=9 anos 496 
(74,4)

171
(25,6)

688
(97,5)

18
(2,5)

648
(96,4)

24
(3,6)

9-17 anos 434 
(70,9)

178
(29,1)

642
(96,1)

26
(3,9)

595
(96,3)

23
(3,7)

>17 anos 410 
(72,3)

157
(27,7)

622
(96,9)

20
(3,1)

521
(93,3)

34
(6,1)

Atividade 
predominante

0,014 0,365 0,920

Atendimento 
por 

telefone/balcão

81
(84,4)

15
(15,6)

100
(97,1)

3
(2,9)

90
(95,7)

4
(4,3)

Atividade não 263 83 358 13 320 15
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judiciária (76,0) (24,0) (96,5) (3,5) (95,5) (4,5)
Processos 

físicos
148

(68,2)
69

(31,8)
224

(95,3)
11

(4,7)
202

(94,8)
11

(5,2)
Processos 

virtuais
695

(72,4)
265

(27,6)
1024
(97,4)

27
(2,6)

934
(95,9)

40
(4,1)

# Apresentada em média e desvio-padrão; médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
significativamente. 

A tabela 19 descreve a prevalência de transtorno mental comum entre 

indivíduos brancos e entre negros/pardos/asiáticos/indígenas. Servidores com cor 

da pele branca tiveram prevalência de 26,8% de TMC, enquanto os de cor 

preta/parda, 31,8%. Embora o p valor não demonstre significância estatística 

nessa diferença, esse dado deve ser levado em consideração, tendo em vista que 

pode sugerir uma desigualdade de saúde mental entre brancos e servidores de 

outras cor da pele, raça ou etnias. 

Tabela 19 – TMC x Cor da pele.
 Transtorno Mental Comum 

(SRQ-20): ponto de Corte: 5/6 
homens e 7/8 mulheres

Total

Sem TMC Com TMC
Cor da Pele Negro/Pardo/Asiático/Indígena 88 41 129

68,2% 31,8% 100,0%

Branca 1278 468 1746

73,2% 26,8% 100,0%

Total 1366 509 1875
72,9% 27,1% 100,0%

p= 0,261
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9 SINTOMAS FÍSICOS – DOR OSTEOMUSCULAR

– 49,6% dos servidores têm dores osteomusculares frequentemente 
ou sempre em membros superiores.

Os sintomas de dor osteomuscular também tiveram alta prevalência na 

categoria. Mais de 80% dos participantes da pesquisa relataram dor 

osteomuscular em região cervical, ombros ou membros superiores, ao menos 

eventual, e 49,6% relataram ter dores osteomusculares frequentemente ou 

sempre.

Ainda, 72,6% referiram desenvolver atividades diárias que demandam 

esforço repetitivo frequentemente ou sempre no trabalho. Do total, 71,2% estão 

submetidos a posição estática frequentemente ou sempre no trabalho. 
A dor osteomuscular é um sintoma muito presente em toda a categoria, 

especialmente em partes do corpo como os membros superiores e a região 

lombar (Tabela 20). 

Tabela 20 – Prevalência de dor osteomuscular.

Nunca Raramente Às vezes Frequente
mente Sempre Respostas 

válidas Missing

Você sente dor com 
que frequência?

Região cervical 319 (21,8) 150 (10,3) 414 (28,3) 330 (22,6) 250 (17,1) 1463 679 (31,7)
Costas superior 245 (20,8) 228 (19,3) 351 (29,7) 230 (19,5) 126 (10,7) 1180 962 (44,9)

Lombar 164 (11,6) 205 (14,5) 551 (38,9) 326 (23,0) 170 (12,0) 1416 726 (33,9)
Quadril 365 (35,6) 209 (20,4) 224 (21,8) 164 (16,0) 64 (6,2) 1026 1116(52,1)
Ombro 240 (19,8) 188 (15,5) 309 (25,4) 248 (20,4) 230 (18,9) 1215 927 (43,3)
Braço 330 (33,6) 195 (19,9) 226 (23,0) 143 (14,6) 87 (8,9) 981 1161 

(54,2)
Cotovelo 389 (39,7) 190 (19,4) 211 (21,5) 123 (12,5) 68 (6,9) 981 1161 

(54,2)
Antebraço 341 (34,1) 194 (19,4) 244 (24,4) 149 (14,9) 71 (7,1) 999 1143 

(53,4)
Punho 236 (19,7) 222 (18,5) 335 (28,0) 258 (21,6) 146 (12,2) 1197 945 (44,1)

Mão 290 (26,2) 195 (17,6) 305 (27,6) 190 (17,2) 125 (11,3) 1105 1037 
(48,4)

Coxa 493 (55,0) 190 (21,2) 136 (15,2) 61 (6,8) 17 (1,9) 897 1245 
(58,1)
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Perna 379 (38,7) 212 (21,7) 226 (23,1) 124 (12,7) 38 (3,9) 979 1163 
(54,3)

A dor interfere na 
realização das suas 
tarefas no trabalho?

352 (16,8) 568 (27,2) 858 (41,1) 246 (11,8) 66 (3,2) 2090 52 (2,4)

A dor interfere na 
realização das suas 
tarefas cotidianas?

314 (15,0) 594 (28,4) 861 (41,1) 261 (12,5) 64 (3,1) 2094 48 (2,2)

A tabela 21 demonstra que nenhum dos fatores sociodemográficos ou 

ocupacionais estiveram associados a uma maior prevalência de dor 

osteomuscular frequente em membros superiores. Esse dado, entretanto, não é 

alentador, uma vez que a prevalência de dor foi muito alta em toda a categoria. A 

tabela demonstra que, do total de servidores, 49,6% apresentam dor 

osteomuscular frequentemente ou sempre. A Justiça Federal e a Justiça do 

Trabalho foram as que tiveram os maiores percentuais, embora a prevalência 

tenha sido alta em todos os órgãos do Judiciário Federal.

Tabela 21 – Dor osteomuscular em membros superiores por fatores sociodemográficos e 
ocupacionais.

Dor osteomuscular (braço, ombro ou 
cervical)

p-valorAusência 
dor 

frequente

Dor 
frequentemente 

ou sempre
Total

Faixa etária 0,691
Até 37 anos 276 260 536

51,5% 48,5% 100,0%
37-47 anos 278 266 544

51,1% 48,9% 100,0%
Acima de 47 anos 241 251 492

49,0% 51,0% 100,0%
Escolaridade 0,059

Ensino superior 
incompleto ou menos

77 52 129

59,7% 40,3% 100,0%
Ensino superior 

completo
280 264 544

51,5% 48,5% 100,0%
Pós-graduação, 

mestrado ou doutorado
462 485 947

48,8% 51,2% 100,0%
Estado civil 0,270

Casado 388 402 790
49,1% 50,9% 100,0%
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União Estável 153 154 307
49,8% 50,2% 100,0%

Solteiro 210 174 384
54,7% 45,3% 100,0%

Viúvo 3 7 10
 30,0% 70,0% 100,0%

Divorciado 63 66 129
48,8% 51,2% 100,0% 0,350

Justiça/Órgão
Eleitoral 89 67 156

57,1% 42,9% 100,0%
Militar 3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%
TRF 81 79 160

50,6% 49,4% 100,0%
Federal 306 322 628

 48,7% 51,3% 100,0%
Trabalho 339 335 674

50,3% 49,7% 100,0%
Especialidade do cargo 0,099

Área administrativa 331 297 628
52,7% 47,3% 100,0%

Área Área judiciária 373 407 780
47,8% 52,2% 100,0%

Informática 36 24 60
60,0% 40,0% 100,0%

Segurança 33 22 55
 60,0% 40,0% 100,0%

Oficial de justiça 
avaliador(a) federal

32 35 67

47,8% 52,2% 100,0%
Cargo 0,416

Analista judiciário 279 290 569
49,0% 51,0% 100,0%

Auxiliar ou técnico 
judiciário

539 512 1051

51,3% 48,7% 100,0%
Tempo judiciário 0,804

<=9 anos 275 263 538
51,1% 48,9% 100,0%

9,1-17 anos 264 271 535
49,3% 50,7% 100,0%

>17 anos 258 247 505
51,1% 48,9% 100,0%

9.1 DOR OSTEOMUSCULAR (MEMBROS SUPERIORES) POR JUSTIÇA

A presença de dor osteomuscular frequentemente ou sempre ocorreu em 

torno de 50% dos servidores das justiças do Trabalho e Federal e do TRF. Essa 
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prevalência foi um pouco superior ao percentual da Eleitoral (42,9%), embora a 

diferença não tenha sido estatisticamente significativa.

Tabela 22 – Falta título!Prevalência de Dor Osteomuscular frequente em membros 
superiores por Justiça/Órgão.

Dor Osteomuscular (membros superiores)

Ausência dor frequente
Dor 

frequentemente 
ou sempre

p-valor

Justiça/Órgão 0,350

Eleitoral 89 (57,1) 67 (42,9)

Militar 3 (75,0) 1 (25,0)

TRF 81 (50,6) 79 (49,4)

Federal 306 (48,7) 322 (51,3)

Trabalho 339 (50,3) 335 (49,7)

9.2 DOR OSTEOMUSCULAR x COR DA PELE

Não houve diferença significativa na prevalência de dor osteomuscular 
entre servidores brancos e pretos/pardos/asiáticos/indígenas.

Tabela 23 – Prevalência de dor osteomuscular frequente por cor da pele.

 Dor (Braço, ombro ou cervical) Total
AusenciaAusên

cia dor 
frequente

Dor 
frequentemente 

ou sempre

Cor da Pele Preta/Parda/Amarela/Indíge
na

55 50 105
52,4% 47,6% 100,0%

Branca 738 721 1459

50,6% 49,4% 100,0%

Total 793 771 1564
50,7% 49,3% 100,0%

p= 0,799
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10 SINTOMAS FÍSICOS – OFTALMOLÓGICOS

– 90% dos servidores apresentam sintomas oculares (ardência, dor, 
ressecamento, cansaço, visão embaralhada).

Os sintomas oftalmológicos também são muito prevalentes na categoria. Do 

total, 90,1% dos servidores relataram sentir ao menos um sintoma, como ardência, 

dor ocular, ressecamento, cansaço ou visão embaralhada (Tabela 24). 41,3% 

relatou sentir os sintomas oculares frequentemente ou sempre. Ainda, 39,7% 

apresenta o sintoma ocasionalmente (às vezes).

Tabela 24 – Prevalência de sintomas oftalmológicos.

Sim Não Respostas válidas Missing
Costuma sentir algum sintoma ocular? 1909 (90,1) 209 (9,9) 2118 24 (1,1)

Tabela 25 – Frequência dos sintomas oftalmológicos.

Nunca Raramente Às vezes Frequent
emente

Sempre Respostas 
válidas

Missing

Os sintomas 
oculares ocorrem 
com que frequência?

209 
(9,9)

191 (9,1) 837 (39,7) 726 (34,5) 144 (6,8) 2107 35 (1,6)

Ao compararmos os diferentes órgãos do Judiciário Federal, a prevalência 

de sintomas oculares foi alta em todas as justiças, variando de 84,7 a 91,6%. A 

Justiça Eleitoral foi a que apresentou o menor percentual (84,7%), embora este 

seja um número extremamente elevado.

Tabela 26 – Falta título!Prevalência de sintomas oculares por Justiça/Órgão.

Com relação aos sintomas 
oculares, você costuma sentir 

algum?
Sim Não p-valor

Justiça/Órgão 0,038
Eleitoral 183 (84,7) 33 (15,3)*

Militar 11 (84,6) 2 (15,4)

TRF 178 (88,6) 23 (11,4)
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Federal 732 (91,6) 67 (8,4)

Trabalho 795 (90,4) 84 (9,6)
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11 CONTEXTO DE TRABALHO x DESFECHOS DE SAÚDE
     (ANÁLISES AJUSTADAS NAS TABELAS 27 A 29)

Tabela 27 – EACT x TMC.
 
 TMC RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valor

Sem TMC Com TMC
Satisfatório

Organização do trabalho 137 (89,0%) 17 (11,0%) 1 1

Crítico 869 (78,6%) 237 (21,4%) 1,95 (1,20-3,18) 0,007 1,69 (1,02-2,80) 0,041
Grave 257 (54,4%) 215 (45,6%) 3,95 (2,42-6,43) <0,001 2,55 (1,51-4,31) <0,001

Total 1263 (72,9%) 469 (27,1%)
Condições de trabalho

Satisfatório 1044 (79,0%) 278 (21,0%) 1 1

Crítico 288 (60,0%) 192 (40,0%) 1,83 (1,54-2,19) <0,001 1,44 (1,19-1,74) <0,001
Grave 16 (33,3%%) 32 (66,7%) 3,24 (2,47-4,26) <0,001 1,90 (1,40-2,59) <0,001

Total 1348 (72,9%) 502 (27,1%)
Relações socioprofissionais

Satisfatório 823 (82,9%) 170 (17,1%) 1 1

Crítico 479 (64,6%) 263 (35,4) 1,93 (1,60-2,32) <0,001 1,48 (1,20-1,82) <0,001
Grave 21 (26,6%) 58 (73,4%) 3,95 (3,13-4,98) <0,001 2,39 (1,81-3,17) <0,001

Total 1323 (72,9%) 491 (27,1%)
Modelo 1: fatores demográficos + fatores ocupacionais; Modelo 2: fatores demográficos + fatores 
ocupacionais 
+ fatores de contexto de trabalho..

Quanto à relação entre o contexto de trabalho e os transtornos mentais 

comuns, todos os fatores mostraram-se associados a uma maior prevalência de 

assédio moral. Organização do trabalho e relações socioprofissionais graves 

foram associadas a prevalências de assédio moral (semanal e diário) cerca de 2,5 

vezes maiores.

A tabela 28 compara os cenários de contexto do trabalho com a presença 

de ideação suicida na categoria. Para todas as três dimensões da EACT, houve 

uma tendência no aumento da prevalência de ideação suicida entre aqueles que 

apresentam situações graves. Percebe-se que as prevalências de ideação suicida 

são maiores entre as pessoas com organização do trabalho graves (5,2%), 

condições de trabalho graves (7,4%) e relações socioprofissionais graves (13,8%). 
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Ao realizar-se o controle para possíveis fatores de confusão, o fator mais 

fortemente associado à ideação suicida foram as relações socioprofissionais, que 

aumentaram em 6,2 vezes a prevalências desse grave sintoma de saúde mental.

Tabela 28 – EACT x Ideação suicida.
 
 Ideação suicida RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valor

Organização do trabalho Sem Com
Satisfatório 163 (98,8%) 2 (1,2%) 1 1

Crítico 1160 (97,2%) 33 (2,8%) 4,37 (0,55-34,31) 0,161 2,75 (0,34-
22,57)

0,346

Grave 497 (94,8%) 27 (5,2%) 8,69 (1,06-71,37) 0,044 4,35 (0,49-
38,74)

0,188

Total 1820 (96,7%) 62 (3,3%)
Condições de trabalho

Satisfatório 1420 (98,1%) 27 (1,9%) 1 1
Crítico 496 (94,1%) 31 (5,9%) 2,67 (1,45-4,93) 0,002 1,89 (1,01-

2,55)
0,046

Grave 50 (92,6%) 4 (7,4%) 1,92 (0,41-9,01) 0,407 1,01 (0,21-
2,89)

0,993

Total 1966 (96,9%) 62 (3,1%)
Relações 
socioprofissionais

Satisfatório 1072 (98,4%) 17 (1,6%) 1 1
Crítico 774 (95,7%) 35 (4,3%) 2,68 (1,39-5,17) 0,003 2,42 (1,21-

4,83)
0,012

Grave 69 (86,3%) 11 (13,8%) 7,10 (2,94-17,18) <0,001 6,22 (2,34-
16,54)

<0,001

Total 1915 (96,8%) 63 (3,2%)
Modelo 1: fatores demográficos + fatores ocupacionais; Modelo 2: fatores demográficos + fatores 
ocupacionais + fatores de contexto de trabalho.
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No que tange à dependência do álcool, assim como ocorreu com a ideação 

suicida, há uma tendência de que os que estão em contextos de trabalho graves 

apresentem maiores prevalências de alcoolismo. Mesmo após o controle 

estatístico para os possíveis fatores de confundimento, as relações 

socioprofissionais graves permaneceram como fator de risco importante para 

dependência do álcool, aumentando em 4 vezes a prevalência desse desfecho de 

saúde.

Tabela 29 – EACT x Alcoolismo.
 
 Alcoolismo RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valor

Organização do trabalho Não Sim

Satisfatório 146 (98,0%) 3 (2,0%) 1 1

Crítico 1071 (96,0%) 45 (4,0%) 4,50 (0,66-30,67) 0,125 4,24 (0,62-28,87) 0,139

Grave 448 (94,5%) 26 (5,5%) 6,62 (0,96-45,59) 0,055 5,37 (0,76-38,14) 0,093

Total 1665 (95,7%) 74 (4,3%)
Condições de trabalho

Satisfatório 1285 (96,1%) 52 (3,9%) 1 1

Crítico 460 (95,8%) 20 (4,2%) 0,95 (0,52-1,76) 0,880 0,78 (0,42-1,45) 0,438

Grave 41 (89,1%) 5 (10,9%) 1,15 (0,27-4,89) 0,854 0,47 (0,11-2,06) 0,316

Total 1786 (95,9%) 77 (4,1%)
Relações socioprofissionais

Satisfatório 979 (96,3%) 38 (3,7%) 1 1

Crítico 708 (95,8%) 31 (4,2%) 1,11 (0,65-1,89) 0,697 1,11 (0,65-1,89) 0,697

Grave 64 (86,5%) 10 (13,5%) 4,02 (1,88-8,63) <0,001 4,02 (1,88-8,63) <0,001

Total 1751 (95,7%) 79 (4,3%)
Modelo 1: fatores demográficos + fatores ocupacionais; Modelo 2: fatores demográficos + fatores 
ocupacionais + fatores de contexto de trabalho.
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12 O ASSÉDIO MORAL E A SUA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE SAÚDE

– O Assédio moral é um fator de risco ocupacional extremamente 
importante na categoria, determinante para o aumento dos 
transtornos mentais comuns e dos casos de dor osteomuscular.

As tabelas 30 a 32 representam as análises ajustadas que comparam se o 

assédio moral está associado a ter transtornos mentais, a ter ideias de acabar 

com a própria vida ou a ter dependência de álcool. Tais análises demonstraram 

que quem sofreu assédio frequente tem 4,7 vezes maior prevalência de transtorno 

mental comparado a quem não sofreu atos de assédio. Quem sofre assédio 

eventual (de vez em quando ou mensal) teve 2,2 vezes maior prevalência de TMC 

(Tabela 30). Quanto à ideação suicida, aqueles que sofreram assédio frequente 

apresentam prevalência quase 10 vezes maior (Tabela 31). Na tabela 32, 

percebe-se que o assédio frequente esteve associado a uma prevalência de 

alcoolismo 3 vezes maior em comparação com quem não sofreu assédio.

Além das importantes associações do assédio com a saúde mental, ele 

também foi fator de risco para dores osteomusculares em membros superiores, 

aumentando em 2 vezes a prevalência de dor se comparado a quem não sofreu 

assédio (Tabela 33).

Tabela 30 – Assédio Moral x TMC.
 
 

Transtorno Mental 
Comum (SRQ-20) RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valor
Não Sim

Assédio moral

Não sofreu 289 (89,8%) 33 (10,2%) 1 1

Assédio eventual 942 (75,5%) 305 (24,5%) 2,38 (1,70-3,35) <0,001 2,17 (1,51-3,11) <0,001
Assédio frequente 142 (45,2%) 172 (54,8%) 5,34 (3,81-7,50) <0,001 4,78 (3,32-6,89) <0,001

Total 1373 (72,9%) 510 (27,1%)
Modelo 1: análise bruta; Modelo 2: ajustada por fatores demográficos + fatores ocupacionais
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Tabela 31 – Assédio moral x Ideação suicida.
 
 

Ideação suicida 
RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valorNão Não

Assédio moral

Não sofreu 351 (99,2%) 3 (0,8%) 1 1

Assédio eventual 1322 (97,5%) 34 (2,5%) 2,96 (0,91-9,58) 0,070 3,24 (0,78-13,46) 0,105
Assédio frequente 323 (92,3%) 27 (7,7%) 9,10 (2,79-29,73) <0,001 9,89 (2,35-41,62) 0,002

Total 1996 (92,3%) 64 (3,1%)
Modelo 1: análise bruta; Modelo 2: ajustada por fatores demográficos + fatores ocupacionais.

Tabela 32 – Assédio moral x Alcoolismo.
 
 

Alcoolismo
RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valorNão Não

Assédio moral

Não sofreu 312 (97,5%) 8 (2,5%) 1 1

Assédio eventual 1191 (96,2%) 47 (3,8%) 1,52 (0,73-3,18) 0,268 1,15 (0,52-2,51) 0,724
Assédio frequente 297 (91,4%) 28 (8,6%) 3,45 (1,60-7,45) 0,002 3,00 (1,31-6,86) 0,009

Total 1800 (95,6%) 83 (4,4%)
Modelo 1: análise bruta; Modelo 2: ajustada por fatores demográficos + fatores ocupacionais.

x 
Tabela 33 – Assédio mMoral e  Ddor osteomuscular.
 
 

Dor Osteomuscular (membros 
superiores)

RP modelo 1 p-valor RP modelo 2 p-valorNunca, 
Raramente 

ou Às vezes

Frequentemente 
ou Sempre

Assédio moral

Não sofreu 182 (65,7%) 95 (34,3%) 1 1

Assédio eventual 531 (50,4%) 522 (49,6%) 1,44 (1,22-1,72) <0,001 1,51 (1,23-1,86) <0,001
Assédio frequente 97 (33,9%) 189 (66,2%) 1,93 (1,61-2,31) <0,001 2,04 (1,63-2,54) <0,001

Total 810 (50,1%) 806 (49,9%)
Modelo 1: análise bruta; Modelo 2: ajustada por fatores demográficos + fatores ocupacionais.

12.1 PAUSAS X TMC
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Além dos outros fatores já relatados que estão associados a uma maior 

prevalência de transtornos mentais, evidenciou-se que não fazer pausas no 

trabalho também está associado a uma maior prevalência de transtornos mentais 

comuns (TMC) (Tabela 34). Enquanto entre os trabalhadores que realizam todas 

as pausas preconizadas (1 pausa de 10 minutos a cada hora de trabalho) a 

prevalência de TMC é 14,3%, entre os que não fazem pausas a prevalência chega 

a 35,1% (dado semelhante ao apresentado entre oficiais de justiça, 37,5%, que foi 

o grupo de servidores com maior ocorrência desse agravo de saúde).

Tabela 34 – Prevalência de Transtorno Mental Comum de acordo com a quantidade de 
pausas realizadas.

 Transtorno Mental Comum 
(SRQ-20): ponto Corte: 5/6 

homens e 7/8 mulheres

Total

Sem TMC Com TMC
Você faz pausas? Não faz 229 124 353

64,9% 35,1% 100,0%

1-2 676 250 926
73,0% 27,0% 100,0%

3-4 345 109 454
76,0% 24,0% 100,0%

5-6 82 17 99
82,8% 17,2% 100,0%

7 ou mais 24 4 28
85,7% 14,3% 100,0%

Total 1.356 504 1.860
72,9% 27,1% 100,0%

p<0,01

12.2 PAUSAS X ASSÉDIO MORAL
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Não fazer pausas esteve associado ao assédio moral, o que pode indicar 

que as pessoas que vivenciam atos negativos sugestivos de assédio no trabalho 

tendem a fazer menos intervalos, os quais são importantes para a preservação da 

saúde.

Tabela 35 – Prevalência de assédio moral frequente de acordo com a quantidade de pausas.
 Assédio moral (nunca ou 

eventual x frequente)
Total

Não sofreu ou 
assédio 
eventual

Assédio 
frequente

6. Você faz pausas? Não faz 308 101 409
75,3% 24,7% 100,0%

1-2 849 174 1.023
83,0% 17,0% 100,0%

3-4 442 67 509
86,8% 13,2% 100,0%

5-6 101 9 110
91,8% 8,2% 100,0%

7 ou mais 27 3 30
90,0% 10,0% 100,0%

Total 1.727 354 2.081
83,0% 17,0% 100,0%

p<0,01

12.3 PAUSAS X DOR OSTEOMUSCULAR

Ao avaliar-se a frequência das pausas realizadas pelos servidores durante 

a jornada de trabalho e compará-la com a ocorrência de dor osteomuscular, 

verificou-se uma importante associação entre a quantidade de pausas e a 

prevalência de dor. Quanto menor o número de pausas, maior a prevalência de 
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dor. Em indivíduos que não fazem qualquer pausa diária, a prevalência de dor em 

braços, ombro ou pescoço foi de 57,4%, enquanto nos que fazem 7 pausas ou 

mais, a prevalência foi de 36%.

Tabela 36 – Prevalência de dor osteomuscular frequente de acordo com o número de pausas 
realizado pelo(a) servidor(a).

Dor osteomuscular (braço, ombro e pescoço) – n(%)

Pausas Nunca ou Ocasional Frequentemente ou Sempre

Não faz 132 (42,6%) 178 (57,4%)

1 a 2 410 (51,4%) 388 (48,6%)

3 a 4 202 (52,2%) 185 (47,8%)

5 a 6 47 (54,6%) 39 (45,4%)

7 ou mais 16 (64,0%) 9 (36,0%)

P=0,03
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12 13 ERGONOMIA POR JUSTIÇA 

Considerou-se em má condição ergonômica o servidor que referiu 

exposição, frequentemente ou sempre, posições desconfortáveis, postura estática 

ou movimentos repetitivos. Todos os órgãos evidenciaram problemas nas 

condições ergonômicas das atividades desenvolvidas, com índices piores na 

Justiça Federal, onde quase 90% dos servidores estiveram expostos a más 

condições ergonômicas.

Tabela 37 – Frequência de problemas ergonômicos no trabalho.

Perguntas Nunca Rarament
e Às vezes Frequente

mente Sempre Respostas 
válidas Missing

Seu trabalho exige 
posição estática?

91 (4,3) 143 (6,8) 375 (17,8) 914 (43,4) 585 (27,8) 2.108 34 (1,6)

Seu trabalho exige 
movimentos 
repetitivos?

48 (2,3) 136 (6,4) 395 (18,7) 877 (41,5) 658 (31,1) 2.114 28 (1,3)

Seu trabalho exige 
força física?

781 (36,9) 816 (38,5) 413 (19,5) 93 (4,4) 15 (0,7) 2.118 24 (1,1)

Você está sujeito a 
posturas 
desconfortáveis no 
trabalho?

213 (10,0) 470 (22,1) 794 (37,3) 473 (22,2) 176 (8,3) 2126 16 (0,7)

Tabela 38 – Respostas às perguntas sobre questões ergonômicas do trabalho. 

Perguntas sobre ergonomia Sim Não Respostas válidas Missing
Você considera as mesas que utiliza para 
trabalhar confortáveis e adequadas para o 
trabalho?

1618 (76,2) 504 (23,8) 2122 20 (0,9)

Você está sujeito a posturas desconfortáveis 
no seu trabalho?

1407 (66,5) 709 (33,5) 2116 26 (1,2)

Você tem apoio para os pés à disposição, 
caso solicite?

1813 (86,3) 289 (13,7) 2102 40 (1,9)
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Tabela 39 – Descrição da prevalência de Mmá Ccondição eErgonômica por óÓrgão/Justiça. 

 Má condição ergonômica Total
Nunca ou 
Eventual

Frequentemente 
ou Sempre

 Justiça/Órgão: Eleitoral 42 175 217
19,4% 80,6% 100,0%

Militar 5 7 12

41,7% 58,3% 100,0%

TRF 41 162 203

20,2% 79,8% 100,0%

Federal 96 708 804

11,9% 88,1% 100,0%

Trabalho 145 740 885

16,4% 83,6% 100,0%

Total 329 1792 2121

15,5% 84,5% 100,0%

p<0,01
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13 14 DADOS OCUPACIONAIS SOBRE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS 
     ELETRÔNICOS NO JUDICIÁRIO

Tabela 40 – Avaliação do processo de implantação do processo judicial eletrônico e suas 
consequências para a saúde dos servidores comparando-o a outros sistemas utilizados.

n % Respostas
 válidas

Missing/
Não se aplica

Utiliza algum sistema? 2048 96,2 2130 12 (0,6)
Tempo de utilização do sistema: 2003 139 (6,5)

Menos de 1 mês 15 0,7
Mais de 3 meses e menos de 6 meses 80 4,0

Entre 6 meses e 2 anos 490 24,5
Entre 2 e 10 anos 1.262 63,0

Mais de 10 anos 156 7,8
Recebeu treinamento para utilização do 
sistema? 1.455 70,4 2068 74 (3,5)

Esse treinamento em relação à utilização 
do sistema pode ser considerado: 1452 690 (32,2)

Péssimo 38 2,6
Ruim 167 11,5

Médio 653 45,0
Suficiente 539 37,1

Ótimo 55 3,8
Se não recebeu treinamento, houve 
prejuízo no desempenho das tarefas? 357 60,7 588 1554 (72,5)

A agilidade do sistema utilizado condiz 
com a demanda de trabalho? 2051 91 (4,2)

Nunca ou raramente 556 27,1
Às vezes 547 26,7

Frequentemente ou sempre 948 46,2
Você já se sentiu irritado ou aborrecido 
devido a entraves do sistema? 2059 83 (3,9)

Nunca ou raramente 385 18,7
Às vezes 902 43,8

Frequentemente ou sempre 772 37,5
Ocorrem erros e/ou "travamentos" do 
sistema que você utiliza? 2058 84 (3,9)

Nunca ou raramente 406 19,7
Às vezes 922 44,8

Frequentemente ou sempre 730 35,5
Esses erros do sistema prejudicam seu 2052 90 (4,2)
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desempenho no trabalho?
Nunca ou raramente 570 27,8

Às vezes 848 41,3
Frequentemente ou sempre 634 30,9

Com o sistema eletrônico, como você 
considera a sua demanda de trabalho?

2033 109 (5,1)

Muito baixa 17 ,8
Baixa 95 4,7

Adequada 861 42,4
Alta 760 37,4

Muito alta 300 14,8
Qual a sua impressão sobre o impacto do 
uso dos sistemas eletrônicos no nível de 
exigência de produtividade no trabalho?

2026 116 (5,4)

Aumento da quantidade de trabalho 1.284 63,4
Redução da quantidade de trabalho 193 9,5

Manutenção da quantidade de trabalho 549 27,1
Como você se sente frente à quantidade 
de trabalho?

2065 77 (3,6)

Indiferente 193 9,3
Satisfeito 726 35,2

Incapaz de realizar, insatisfeito ou 
exausto

1.146 55,5

143.1 ASSÉDIO MORAL x SISTEMA ELETRÔNICO

O PJE foi o sistema eletrônico que evidenciou maior prevalência de assédio 

moral entre os servidores que o utilizam, com 20,4% de assédio semanal ou 

diário. O e-proc, embora ainda com alta prevalência de assédio (14,5%), 

apresentou números 30% menores.

Tabela 41 – Prevalência de assédio moral conforme o tipo de sistema eletrônico utilizado.
Sistema 
Eletrônico Assédio moral

Não sofreu Assédio eventual Assédio frequente

e-proc 144 (19,6%) 485 (65,9%) 107 (14,5%)

PJe  86 (14,1%) 398 (65,5%) 124 (20,4%)*

Outros  80 (19,3%) 268 (64,6%)  67 (16,1%)
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Nenhum  11 (14,3%)   50 (64,9%)  16 (20,8%)

p=0,028*
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14 15 A SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO JUDICIÁRIO 
FEDERAL 

Tabela 42 – Percentual de pessoas com deficiência física no Judiciário.
Sim Não Respostas válidas Missing

Você tem algum tipo de deficiência física? 189 (8,8) 1868 (87,2) 2057 85 (4,0)

O número de pessoas com deficiência que participaram da pesquisa foi de 

189 indivíduos, o que representa 9,2% de todos os respondentes com resposta 

válida para essa pergunta. Desses servidores, 54,5% apresentaram deficiência 

por cegueira ou déficit visual, enquanto 20,8% referiram surdez ou deficiência 

auditiva grave e outros 20,8% referiram deficiência física do tipo amputação, 

deformidade de membro, paralisia ou plegia. Desse total, 4,3% referiram outro tipo 

de deficiência.

Gráfico 2 – Tipo de deficiência.

54,4

20,8

20,8

4,3

Cegueira ou deficit visual grave

Surdez ou Deficiência Grave

Amputação/ Deformidade/ Paralizia/
Plegia

Outros

Cegueira ou deficit visual grave

Surdez ou deficit visual Grave

plegia

Tabela 43 – Número de PCDs por tipo.
Cegueira  ou Déficit Visual Grave 102 54,4%
Surdez ou Deficiência Auditiva Grave 39 20,8%
Amputação/Deformidade/Paralisia/Plegia 39 20,8%
Outros 7 4,3%

154.1 PCDS E CONTEXTO DE TRABALHO (EACT)

Não houve diferença estatisticamente significativa no contexto de trabalho 

das pessoas que têm deficiência se comparado ao das pessoas sem deficiência. A 
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organização do trabalho, como já se demonstrou extremamente grave em toda a 

categoria, não apresentou diferença da prevalência de trabalho crítico e grave 

entre os dois grupos. No âmbito geral da categoria, mais de 90% dos servidores 

referiram estar submetidos a uma organização do trabalho crítica ou grave. 

Quanto às condições de trabalho e às relações socioprofissionais, o percentual de 

servidores expostos a condições críticas e graves foi levemente maior no grupo de 

pessoas com deficiência (32,6 e 28%, respectivamente, para a dimensão 

condições de trabalho; 50% e 44%, respectivamente, para a dimensão relações 

socioprofissionais); porém, essa diferença não foi estatisticamente significativa. De 

qualquer forma, é uma diferença que deve ser encarada com atenção, pois não é 

possível descartar que essa diferença não exista de fato. 

Tabelas 42 a 44 414 – Frequência de Contexto de Trabalho crítico ou grave por ter ou não 
deficiência.

EACT Organização do 
Ttrabalho

Total

Satisfatório Crítico ou 
Grave

Você tem 
algum tipo 
de 
deficiência 
física?

Sim 17 147 164
10,4% 89,6% 100,0%

Não 150 1.554 1.704
8,8% 91,2% 100,0%

Total 167 1.701 1.868
8,9% 91,1% 100,0%

p=0,598

EACT Condições de Trabalho Total

Satisfatório Crítico ou 
Grave

Você tem 
algum tipo 
de 
deficiência 
física?

Sim 122 59 181
67,4% 32,6% 100,0%

Não 1.317 511 1.828
72,0% 28,0% 100,0%

Total 1.439 570 2.009
71,6% 28,4% 100,0%

p=0,217
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 Relações 
Socioprofissionais

Total

Satisfatório Crítico ou 
Grave

15. Você tem 
algum tipo de 
deficiência 
física?

Sim 89 89 178
50,0% 50,0% 100,0%

Não 996 784 1780
56,0% 44,0% 100,0%

Total 1085 873 1958
55,4% 44,6% 100,0%

p=0,148

1514.12.1 PCDS e assédio moral

Não houve diferença na presença de assédio moral entre as pessoas com 

deficiência se comparada às pessoas que não têm deficiência, com o percentual 

dos dois grupos ficando próximo ao da categoria em geral, que foi de 17% de 

assédio semanal ou diário.

Tabela 45: Prevalência de Aassédio Mmoral x Ter ou não deficiência.
ASSÉDIO MORAL Não sofreu 

ou assédio 
eventual

Assédio 
frequente

Total

Você tem 
algum tipo de 
deficiência 
física?

Sim 154 34 188
81,9% 18,1% 100,0%

Não 1.547 307 1.854
83,4% 16,6% 100,0%

Total 1.701 341 2.042
83,3% 16,7% 100,0%

p=0,666

145..12..32 PCDS e saúde mental

As diferenças na questão da saúde mental foram as que mais chamaram a 

atenção quando se olha de maneira mais próxima o grupo de pessoas com 
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deficiência na categoria. Pessoas com deficiência têm uma prevalência de 

transtornos mentais comuns 37% maior que as pessoas que não têm deficiência 

(prevalências de 34,4% e 26,1%, respectivamente). Quanto à pergunta que 

questionava sobre ideias de tirar a própria vida, pessoas com deficiência tiveram 

uma prevalência de ideação suicida 3,4 vezes maior se comparada à das pessoas 

que não têm deficiência física (prevalência de 8,2% e 2,5%, respectivamente).

Portanto, é de extrema importância que existam ações específicas na 

categoria voltadas para esse grupo, que visem preservar a saúde mental das 

pessoas que têm deficiência, tendo em vista que se encontram em condições de 

maior vulnerabilidade nesse âmbito da saúde.

Tabela 4246 – Prevalência de Transtorno Mental Comum x Ter ou não deficiência.

 Transtorno Mental Comum 
(SRQ-20): pontoCorte:5/6 
homens e 7/8mulheres

Total

Sem TMC Com TMC
Você tem 
algum tipo de 
deficiência 
física?

Sim 107 56 163
65,6% 34,4% 100,0%

Não 1231 434 1665
73,9% 26,1% 100,0%

Total 1338 490 1828
73,2% 26,8% 100,0%

p=0,023

A Razão de prevalências de TMC, ao comparar-se quem tem deficiência com 
quem não tem, foi de 1,37 (1,08-1,73), sendo este valor estatisticamente 
significativo.

Tabela 4347 – PCDs e iIdeação suicida.
 Tem tido ideia de acabar 

com a vida?
Total

Não Sim
Você tem 
algum tipo de 
deficiência 
física?

Sim 168 15 183
91,8% 8,2% 100,0%

Não 1766 46 1812
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97,5% 2,5% 100,0%

Total 1934 61 1995
96,9% 3,1% 100,0%

p<0,01

A razão de prevalências para ideação suicida entre quem tem e quem tem e quem 
não tem deficiência foi de 3,39 (1,88-6,09), sendo este valor fortemente 
significativo, ou seja, PCDs tiveram prevalência 3,4 vezes maior que os demais 
servidores.

154.12.43 PCDS e alcoolismo

A prevalência de escores do CAGE sugestivos de dependência do álcool foi 

7,2% nas pessoas com deficiência e 4% nas pessoas que não têm deficiência. Tal 

diferença demonstra uma tendência em ocorrer mais alcoolismo entre os PCDs, 

embora o p valor tenha sido limítrofe. 

Tabela 4448 – Prevalência de alcoolismo x ter ou não deficiência.

 Alcoolismo Total
Não 
alcoolismo

Alcoolismo

Você tem 
algum tipo de 
deficiência 
física?

Sim 154 12 166
92,8% 7,2% 100,0%

Não 1598 66 1664
96,0% 4,0% 100,0%

Total 1752 78 1830
95,7% 4,3% 100,0%

p=0,075

15.1.4.2.45 PCDs e dor em membros superiores

Quanto ao desfecho de dor em membros superiores, não houve diferenças 

entre os grupos de pessoas com ou sem deficiência.
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Tabela 49 – Prevalência de Dor Osteomuscular frequente x Ter ou não deficiência.

Dor (braço, ombro ou 
cervical)

Total

Ausência 
dor 
frequente

Dor 
frequentemente 
ou sempre

Você tem 
algum tipo de 
deficiência 
física?

Sim 71 66 137

51,8% 48,2% 100,0%

Não 733 707 1440

50,9% 49,1% 100,0%

Total 804 773 1577

51,0% 49,0% 100,0%
p=0,907

165 A SAÚDE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E DOS AGENTES DE SEGURANÇA 

165.1 OFICIAIS DE JUSTIÇA

 38,5%  apresentam Transtorno Mental Comum;

 77,4% já se sentiram ameaçados no exercício da função;

 45,7% não recebem explicações do porquê das ordens e das decisões 
importantes;

 61,5% tiveram algum bem particular (roupas, motocicleta, automóvel, 
telefone, etc.) danificado no exercício da função;

 96,8% não tiveram seus prejuízos ressarcidos/indenizados pela 
administração em caso de dano ou furto;

 85,4 % não se sentem seguros (segurança física e mental) durante o 
exercício da função;
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 57% fazem uso do celular particular para desempenhar suas atividades de 
trabalho.

Tabela 5045 – Comparação das prevalências de TMC entre as diferentes 
especialidades de cargos.

Área Administrativa 25,0%
Área Judiciária 28,3%
Informática 30,7%
Segurança 12,1%
Oficial de justiça 
avaliador(a) federal 37,5%

165.1.1 Perguntas específicas para Ooficiais de Jjustiça

Tabela 51.1-51.14

156.2 AGENTES DE SEGURANÇA

 57,4% desempenham atribuições estranhas à sua atividade;

 Quase 30% já se sentiram ameaçados no exercício da função;

 5,6% já sofreram violência física.

156.2.1 Perguntas específicas para agentes de segurança

Tabela 52.1-52.3 Título?

 1. Você desempenha 
atribuições estranhas à 
atividade de segurança?

Número de servidores (n) Percentual 
(%)

Sim 39 57,4
Não 29 42,6
Total 68 100,0

 2. Você já se sentiu Número de servidores (n) Percentual 
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ameaçado no exercício da 
função?

(%)

Sim 21 29,2
Não 51 70,8
Total 72 100,0

 3. Você já sofreu violência 
física no exercício da sua 
função?

Número de servidores (n) Percentual 
(%)

Sim 4 5,6
Não 68 94,4
Total 72 100,0

176 A SAÚDE DA CATEGORIA NO INTERIOR DO ESTADO 

ASSÉDIO MORAL Tabela 4653 – Prevalência de assédio moral por cidade onde trabalha.



72

 Assédio moral Total

Não sofreu
Assédio 
eventual

Assédio 
frequente

Cidade onde 
trabalha:

Interior 165 675 155 995
16,6% 67,8% 15,6% 100,0%

PoaA 199 687 200 1086
18,3% 63,3% 18,4% 100,0%

Total 364 1362 355 2081
17,5 65,4% 17,1% 100,0%

Embora evidencie-se na pesquisa que a prevalência de assédio moral foi 

levemente mais frequente entre os servidores que trabalham em Porto Alegre, a 

comparação com o interior mostra que a diferença entre os dois grupos não foi 

estatisticamente significativa.

176.1 DOR OSTEOMUSCULAR

Tabela 4547 – Prevalência de Dor Osteomuscular frequente por cidade onde trabalha.

 Dor (braço, ombro ou 
cervical)

Total

Ausência 
de dor 
frequente

Dor 
frequentemente 
ou sempre

Cidade onde 
trabalha:

Interior 367 379 746
49,2% 50,8% 100,0%

PoA 437 416 853
51,2% 48,8% 100,0%

Total 804 795 1.599
50,3% 49,7% 100,0%

Não houve diferença na prevalência de dor osteomuscular em membros 

superiores comparando-se os servidores de Porto Alegre com os do interior.
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176.2 EACT

Tabelas 4855 a 57 – Perfil do contexto de trabalho por cidade onde trabalha.

 Organização do trabalho (1: 
Satisfatório, 2: Crítico e 3: Grave)

Total

Satisfatório Crítico Grave
Cidade onde 
trabalha

Interior 67 590 257 914
7,3% 64,6% 28,1% 100,0%

PoA 102 620 271 993
10,3% 62,4% 27,3% 100,0%

Total 169 1.210 528 1.907
8,9% 63,5% 27,7% 100,0%

 Condições de trabalho (1: Satisfatório, 
2: Crítico e 3: Grave)

Total

Satisfatório Crítico Grave
13. Cidade onde 
trabalha

Interior 687 261 31 979
70,2% 26,7% 3,2% 100,0%

PoA 777 271 22 1070
72,6% 25,3% 2,1% 100,0%

Total 1464 532 53 2049
71,4% 26,0% 2,6% 100,0%

 Relações socioprofissionais (1: 
Satisfatório, 2: Crítico e 3: Grave)

Total

Satisfatório Crítico Grave
Cidade onde 
trabalha:

Interior 489 420 46 955
51,2% 44,0% 4,8% 100,0%

PoA 612 396 35 1.043
58,7% 38,0% 3,4% 100,0%

Total 1.101 816 81 1.998
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55,1% 40,8% 4,1% 100,0%

P<0,01***

Quanto aos dados referentes à EACT, a pesquisa demonstra que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre capital e interior no que se 

refere à organização do trabalho e às condições de trabalho. Entretanto, quanto às 

relações socioprofissionais, o interior demonstrou maior prevalência de trabalho 

crítico e grave (índices cerca de 30% piores em comparação com Porto Alegre).

176.3 IDEAÇÃO SUICIDA

Tabela 4958 – Prevalência de ideação suicida por cidade onde trabalha.

  Ideação sSuicida Total

  Não Sim
Cidade onde 
trabalha:

Interior 932 40 972
95,9% 4,1% 100,0%

Porto 
Alegre

1040 22 1062
97,9% 2,1% 100,0%

Total 1.972 62 2.034
97,0% 3,0% 100,0%

Quem trabalha no interior tem 2 vezes maior prevalência de ideação suicida.

176.4 TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS
Tabela 5059 – Prevalência de TMC por cidade onde trabalha.

 Transtorno Mental 
Comum (SRQ-20): 

Total

Sem TMC Com TMC
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Cidade onde 
trabalha:

Interior 639 249 888
72,0% 28,0% 100,0%

Poa 718 256 974
73,7% 26,3% 100,0%

Total 1357 505 1862
72,9% 27,1% 100,0%

Não houve diferença significativa nas prevalências de TMC entre capital e interior.
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18 7 DISCUSSÃO

Esta pesquisa contou com a colaboração de toda a equipe da Secretaria de 

Saúde e Relações de Trabalho do Sintrajufe/RS, assim como com a participação 

de pesquisadores e professores de duas universidades federais do Rio Grande do 

Sul. Foi possível traçar um perfil sociodemográfico, ocupacional e de saúde dos 

indivíduos que trabalham no Judiciário Federal no estado. Algumas questões de 

saúde em especial puderam ser apontadas, enquanto novos focos de ação e 

intervenção foram identificados.

No que se refere à população estudada, 53,4% das pessoas que 

participaram da pesquisa são do sexo feminino, seguindo a tendência estadual e 

nacional de distribuição das características demográficas no Judiciário, com 

predomínio de mulheres entre servidoras e servidores (CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2014). Apenas 2,8% das pessoas que responderam à pesquisa 

referiram ter orientação sexual homo ou bissexual, um percentual baixo se 

comparado a um estudo populacional realizado no Brasil em 2000, o qual estimou 

um percentual de orientação sexual homo ou bissexual em 3,1% das mulheres e 

8,6% dos homens (ABDO et al., 2002).  Dos participantes da pesquisa, 6,4% 

declararam-se com cor preta ou parda, um percentual também discrepante se 

comparado à população em geral do Rio Grande do Sul, onde 15% da população 

é negra. (CENSO IBGEIBGE, 2010) Outro fator sociodemográfico interessante é a 

alta escolaridade dos servidores, com 58,5% das pessoas tendo formação de nível 

de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Ainda, verificou-se que os 

trabalhadores se qualificam durante o período em que trabalham no Judiciário 

Federal, uma vez que a escolaridade aumenta substancialmente do ano do 

ingresso no trabalho até a atualidade. Para além da atividade laboral, o servidor 

do Judiciário tem a necessidade pessoal e organizacional de investir na sua 

formação profissional e aperfeiçoamento, conciliando essas atividades com o 

próprio trabalho.



77

Ao questionar-se a satisfação com a lotação de trabalho, o órgão com 

maior índice de insatisfação foi a Justiça Eleitoral, com 12,5% de insatisfeitos. 

Istso representa uma prevalência de insatisfação 58,2% maior que no segundo 

órgão com maior grau, (Justiça Federal, com 7,9% de insatisfeitos). Tal fato 

remete a um problema crônico existente na Justiça Eleitoral, que é a dificuldade 

da administração em conceder as remoções para os servidores do órgão. A 

insatisfação com a atividade laboral pode piorar os aspectos da organização do 

trabalho do indivíduo, com consequências negativas à saúde. Além disso, torna o 

servidor mais vulnerável ao assédio moral, pois pode ocorrer uma maior 

dificuldade em sair de determinada situação de violência psicológica no ambiente 

laboral.

Outras situações ocupacionais são demonstradas nos resultados da 

pesquisa como importantes para avaliar-se mos o adoecimento das pessoas. Na 

tabela 14, por exemplo, verifica-semos que háCitam-se como exemplo as 

diferenças claras nas prevalências de Transtorno Mental Comum ao se 

compararemos as atividades predominantes que cada servidor exercer. Aqueles 

que trabalham com processos, exercendo, principalmente, atividade judiciária, 

apresentam maior grau de adoecimento psíquico se comparados acom o grupo 

que faz, predominantemente, atividade não judiciária. Tal fato indica que deve 

haver uma atenção especial e mecanismos específicos de preservação da saúde 

para esse grupo. 

Outro grupo de trabalhadores em situação de grande vulnerabilidade no 

trabalho ésão o dos oficiais de justiça. DeEntre os oficiais de justiça, apenas 8% 

não vivenciaramou situação sugestiva de assédio moral. Além disso, foi o grupo 

de servidores que apresentou pior índices de saúde mental, com prevalência de 

Transtornos Mentais Comuns de 38,5%. Istso representa, aproximadamente, 10% 

a mais distúrbio psíquico quando comparado com a população em geral. 

(REFERENCIA) Ações específicas sobre a organização do trabalho, que previnam 

a exposição a situações de violência, àa carga excessiva de trabalho e que 

proporcionem suporte psicossocial e melhores condições para o exercício da 

atividade são extremamente necessárias para esste grupo.
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No que tange ao grupo de trabalhadores que relataram ter algum grau de 

deficiência física ou de saúde mental, percebem-se claramente os piores índices 

de problemas de saúde mental (TMC, ideação suicida e alcoolismo). Da mesma 

forma, 2dois fatores do contexto de trabalho (condições de trabalho e relações 

socioprofissionais) também foram piores entre PCDs. Esta pesquisa não 

investigou alguns aspectos ocupacionais quanto àa acessibilidade e quanto aà 

adequação do trabalho às necessidade das pessoas com deficiência. Destsa 

forma, afirma-semos a necessidade de aprofundar o estudos das condições de 

trabalho e saúde nestse grupo específico.

178.1 DISCUSSÃO GERAL SOBRE A SAÚDE DOS SERVIDORES E SUA 
        RELAÇÃO COM O CONTEXTO DE TRABALHO, ASSÉDIO MORAL E 
        PAUSAS

Na análise do cContexto de trabalho geral, avaliado pelo questionário 

EACT, a dimensão da Oorganização do Ttrabalho revelou-se como o maior fator 

de risco à saúde dos servidores:. 91% encontrouavam-se em condição crítica ou 

grave.  Apenas 9% das pessoas consideraramou como satisfatória a organização 

do trabalho, revelando um cenário grave e preocupante. Tal fato sugere que as 

intervenções para prevenir o adoecimento dos trabalhadores da categoria devem 

se focar na organização do trabalho, ou seja, em ações que atuem diretamente na 

divisão do trabalho, na duração e na conformação da jornada, no ritmo, na 

produtividade, no controle e na autonomia do trabalhador. Para tal, é importante 

reduzir a rigidez hierárquica presente nos tribunais, buscar métodos de avaliação 

democráticos e que levem em consideração as características individuais das 

pessoas, rever as exigências e a pressão exercidas para cumprimento de metas e 

produtividade, ter uma jornada de trabalho adequadao, garantindo a realização 

das pausas durante a jornada, além de garantir autonomia aos servidores sobre o 

próprio trabalho.  
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Ainda sobre o cContexto de Ttrabalho, a dimensão das Rrelações 

Ssocioprofissionais também aparece em situação preocupante, tendo em vista 

que a prevalência de situações críticas e graves foi de 44,9%. Sabe-se que as 

relações interpessoais dentro do ambiente laboral constituem uma parte da própria 

organização do trabalho, guardando, portanto, iíntima relação com esta. Em um 

contexto ondeem que a organização do trabalho é grave, essta condiçãotal 

contexto acaba, muitas vezes, degradando as relações sociais e profissionais que 

ocorrem no trabalho. Dessa forma, acredita-semos que as intervenções sobre a 

organização do trabalho também devem ter como norte tornar o ambiente mais 

agradável, com menor pressão por produtividade, menor cobrança entre pares, 

menor competitividade entre colegas, possibilitando uma redefinição dos padrões 

hierárquicos dentro dos locais de trabalho e o desenvolvimento de relações 

saudáveis entre servidores.

Com situação de menor gravidade, porém aindamas que deve gerar 

atenção, as condições de trabalho (que se referem ao ambiente de trabalho em si, 

mobiliário, condições sanitárias, etc.), foram avaliadas como críticas e graves por 

28,4% dos servidores. É necessário que as condições ergonômicas do ambiente 

laboral sejam melhoradas, de forma, inclusive, a reduzir a incidência de dor 

osteomuscular na categoria. Garantir mesas, cadeiras, apoio para os pés, 

computadores e equipamentos adequados é fundamental para efetivarem-se 

melhorias nas condições de trabalho.

Outro dado que chama a atenção, ao analisar-semos a organização do 

trabalho nos diferentes órgãos, é o fato de as mulheres apresentarem piores 

índices em todas as justiças. Tal fato deflagra uma desigualdade das condições 

psicossociais no trabalho entre mulheres e homens, fato o que deve ser foco de 

intervenção. Ações administrativas que visem a dirimir qualquer conduta 

discriminatória de cunho sexista nas práticas de gestão e nas relações 

socioprofissionais devem ser permanentes. As práticas no ambiente laboral 
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também devem buscar a promoção da equidade no contexto de trabalho entre os 

sexos, protegendo e promovendo a saúde das mulheres da categoria. A 

manutenção e a intensificação da vigilância dos próprios servidores e das 

servidoras e de seus órgãos representativos são importantes nesse processo.

Um outro estudo que utilizou a  mesma escala desta pesquisa 

(EACT) para avaliação do contexto de trabalho (SINDICATO DOS BANCÁRIOS 

PORTO ALEGRE E REGIÃO REFERENCIA – Cartilha 

SindibancáriosSINDIBANCÁRIOS, 201511), realizado com os trabalhadores do 

setor bancário do Rio Grande do Sul, revelou a mesma hierarquia entre as 

variáveis, apesar de constar com grau de gravidade consideravelmente maior 

entre os fatores cCondições de tTrabalho e rRelações Ssocioprofissionais. Entre 

os bancários, o fator Oorganização do Ttrabalho foi considerado como crítico ou 

grave por cerca de 95% da categoria, dado muito semelhante ao evidenciado 

nesta pesquisa (91%).

A ocorrência de índices tão semelhantes entre com os da cCategoria 

Bbancária e a os Trabalhadores do Judiciário é um elemento que ressalta a 

gravidade da situação a que a estão submetidos os servidores do jJudiciário 

fFederal. Segundo Silva, Pinheiro e, & Sakurai (2008), os bancários são uma das 

categorias de trabalhadores mais vulneráveis no que diz respeito ao 

desenvolvimento de estresse ocupacional, sintomas psicossomáticos, sofrimento 

psíquico e transtornos psiquiátricos. 

Nessa conjuntura, onde na qual o contexto de trabalho é preocupante, com 

uma organização do trabalho grave, outros fatores de risco a à saúde podem 

também ganhar relevância. É o caso do assédio moral. Vários autores do campo 

da saúde do trabalhador (FREITAS;, BARRETO;, HELOANI,  Souza, 2008) vêm 

chamando a atenção para o fato de que a organização do trabalho no mundo 

contemporâneo oferece um amplo espaço para a prática do assédio moral, o qual 

vem se constituindo como um verdadeiro método de gestão do trabalho. Os novos 
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modelos e métodos de gestão laboral buscam ajustar a atividade do trabalhador 

aos novos padrões de produtividade que veêm sendo impostos pelo mundo do 

trabalho. Em meio aos novos modos de gestão laboral, o assédio moral cresce e 

se consolida nos processos de trabalho nos mais variados ambientes 

ocupacionais, utilizando uma gama de métodos (ora mais sutis, ora mais 

explícitos) que buscam neutralizar capacidades e características dos indivíduos 

que poderiam influir no processo laboral ou ameaçar colegas e superiores.   

Os dados levantados pela pesquisa corroboram as teorias mais atuais que 

estudam o assédio moral no trabalho, demostrando a íntima relação entre a 

organização de trabalho e o assédio moral que ocorre no Judiciário Federal ndo 

Rio Grande do Sul. A associação do contexto de trabalho (avaliado pela EACT) 

com as variáveis de assédio moral (avaliado pelo NAQ-r) demonstra que a 

organização do trabalho em estado crítico ou grave e as relações 

socioprofissionais críticas e graves aumentam em mais de cinco5 vezes a chance 

de ocorrer assédio moral. Evidencia-se, dessa forma, que as intervenções para 

prevenir o assédio moral e promover a saúde no Judiciário devem se focar, 

novamente, em fatores da organização do trabalho – adequação do ritmo de 

trabalho, produtividade coerente com as necessidades psicofisiológicas dos 

trabalhadores, produção de maior autonomia aos indivíduos – e da melhoria nas 

relações socioprofissionais na categoria, o que deve incluir democratização dos 

processos decisórios e redução de poder e controle sobre o trabalho pautado por 

relações hierárquicas.

As prevalências de atos negativos sugestivos de assédio moral são muito 

altas em toda a categoria, chegando a um percentual maior que 80%. Estse dado 

é deveras preocupante, tendo em vista que a violência psicológica, mesmo que 

praticada apenas eventualmente, pode trazer consequências drásticas à saúde.  

(REFERENCIA artigo xx) Em muitas situações cotidianas, os indivíduos que estão 

dentro do percentual definido como “assédio eventual” podem, assim como os que 

sofrem “assédio frequente” (semanal ou diário), estar expostos a graves situações 
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psicossociais no ambiente de trabalho, com risco aumentado de adoecimento 

mental e físico.

Outras questões importantes levantadas pela pesquisa sobre o assédio 

moral no Judiciário Federal revelam dados fundamentais para a formulação de 

políticas de saúde que visem a eliminar estsa prática na categoria. A Justiça do 

Trabalho foi o órgão que apresentou a maior prevalência de assédio moral 

(20,3%), demandando atenção especial. Outros grupos ocupacionais que podem 

estar em condição de maior risco para o assédio moral são os servidores mais 

jovens e os servidores com maior escolaridade, entre outros. Sendo assim, ações 

de prevenção do assédio devem se focar nesses grupos de trabalhadores. 

O primeiro grupo, com trabalhadores mais jovens, pode estarencontrar 

nestsa condição devido ao fato de estarem no trabalho há menos tempo, com 

menor conhecimento sobre os processos de trabalho, além de de estarem, muitos 

desses servidores estaremles, em estágio probatório, o que os  torna mais 

suscetíveis ao assédio. Já nNo grupo com maior escolaridade, a maior presença 

de assédio justifica-se pelo fato de a qualificação do servidor ser utilizada como 

justificativa para maior cobrança, pressão por produtividade e exigência quanto aà 

realização de uma gama maior de tarefas.

Outro dado importante relacionado ao tema do assédio moral na categoria 

é a maior prevalência de assédio moral emnos indivíduos negros e pardos em 

comparação aos brancos (21,4% e 16,6% de assédio frequente, respectivamente). 

Embora o p valor dessta comparação não seja menor que 0,05, não se podemos 

descartar que exista um componente de racismo para a ocorrência dessta 

diferença. Sabe-se que alguns grupos e minorias podem sofrer maior grau de 

assédio devido à discriminação por sexo, cor da pele ou orientação sexual, – por 

exemplo –, uma vez que as características individuais ou identificadas como 

“diferentes” podem ser utilizadas para provocar o ato violento por parte do 

assediador. (REFERENCIA). 
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A pesquisa também apontou associações que chamam a atenção entre 

alguns aspectos da atividade e do ritmo de trabalho específicos do jJudiciário. Um 

desses aspectos é a realização ou não de pausas durante a jornada de trabalho. A 

grande maioria dos trabalhadores não realiza as pausas que deveriam ser feitas 

de forma a preservar a saúde e prevenir doenças. Os resultados desta pesquisa 

também demonstram uma associação importante entre a ausência de pausas e o 

aumento do assédio moral. Sabe-se que, apesar de existir um indicativo para o 

cumprimento das pausas durante a jornada de trabalho (preferencialmente, 10 

minutos de pausas para cada 50 minutos trabalhados), os órgãos não 

regulamentam e não fiscalizam o cumprimento dessa medida.

Com a realidade cada vez mais presente dos processos judiciais 

eletrônicos, é premente a necessidade de regulamentação das pausas de dez10 

minutos a cada cinquenta50 trabalhados (conforme preconiza a NR 17) para os 

servidores que trabalham a maior parte do tempo no computador. Tal atividade 

exige muitas vezes sobrecarga muscular estática ou dinâmica deo pescoço, 

ombros, dorso e membros superiores e inferiores. Além disso, a utilização 

frequente do computador pode provocar sintomas oftalmológicos que prejudicam a 

saúde e o desempenho pessoal de quem trabalha. 

Ao vermosverificarem-se os resultados da pesquisa, percebe-se que o 

processo de regulamentação das pausas já iniciado no Judiciário Federal encontra 

severa resistência, especialmente em algumas das justiças, como a do Trabalho. 

Mesmo no TRF e na JF, onde a regulamentação já foi aprovada, o índice de 

respostas coletadoas na pesquisa reflete um cenário de falta de adesão. 

Comparando-se a questão das pausas entre as justiças, verifica-se que a 

situação mais grave ocorreu no TRT, onde 23,7% dos respondentes afirmaram 

não fazer nenhuma pausa durante a jornada de trabalho. A situação mais 

“favorável”, embora ainda preocupante, é a do TRF, onde 42,3% dos servidores 
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fazem pelo menos 3três pausas por dia, enquanto 57,7% fazem no máximo uma1 

ou duas2 pausas ou nenhuma. O cruzamento desses dados com os dados de 

assédio moral frequente mostram que é um menor o índice de pausas quanto 

maior os índices de assédio moral. Dessa forma, pode-semos afirmar que um 

servidor que faz de 5cinco a seis6 pausas diárias tem três vezes menos chance de 

ser um servidor assediado em relação a o que não faz pausas. Esste dado pode 

ser considerado um indicativo de que o assédio moral interfere na decisão ou na 

possibilidade de o servidor de fazer ou não fazer pausas. 

178.2 DISCUSSÃO SOBRE A PRESENÇA DE DOR OSTEOMUSCULAR NA 
CATEGORIA:

– Falta título!Tabela ZZ60: Prevalência geral de dor osteomuscular no Judiciário Federal, 
2016.

Dor frequentemente ou Ssempre em: PESQUISA GERAL DE SAÚDE 2016
Região Cervical/Pescoço 39,7%
Costas Ssuperior 30,2%
Lombar 35,0%
Ombros 39,3%
Braços 23,5%
Pernas 16,6%

Os dados sobre dor osteomuscular da categoria são extremamente 

preocupantes, tendo em vista a alta prevalência de sintomatologia 

musculoesquelética na categoria. Se compararmos os dados da pesquisa de 2015 

2016 forem comparados com asos das pesquisas anteriores realizadas com a 

categoria (Tabela XXacima61), percebe-se que tal sintomatologia vem 

aumentando, conforme evidenciado na tabela abaixoXX60. 

Tabela ZZ: Prevalência gGeral de dDor Oosteomuscular no Judiciário Federal, 

2016.

Os percentuais de queixas osteomusculares subiram em todos os grupos 

musculares, ao compararem-semos as prevalências de 2002 com as de 2016. As 
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dores no pescoço aumentaram de 24,2% para 39,7%; nos ombros, de 27,8% para 

39,3%; nos braços, de 18,6% para 23,5%; e, nas pernas, de 14,6% para 16,6%. 

Quanto à dor nas costas, a prevalência de dor também foi maior na pesquisa de 

2016, se lavarmos emfor consideradção o somatório da ocorrência de dor em 

dorso superior e lombar (com 30,2% tendo dor em costas superior e 35,0% tendo 

dor em região lombar). Na pesquisa anterior, foi perguntado apenas se o indivíduo 

tinha dor nas costas sem discriminar a região, com prevalência de 33,2%.

Tabela XX61: Prevalência de dor osteomuscular sempre ou quase sempre – 
Pesquisas de Saúde do Sintrajufe/RS anteriores. 

Tabela XX: Prevalência de Dor Osteomuscular sempre ou quase sempre – 
Pesquisas de Saúde do Sintrajufe anteriores (Dorneles, Azevedo & Merlo, 

2012)
Fonte: Dorneles; Azevedo; Merlo (2012).

DeEntre os fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de distúrbios 

osteomusculares, as condições ergonômicas dos postos de trabalho (como altura 

de mobiliário, posição do trabalhador, ritmo e intensidade da atividade) são alguns 

dos fatores mais importantes citados na literatura. A presente pesquisa, no 

entanto, traz um outro aspecto que chama a atenção no que se refere ao 

desencadeamento de sintomas de dor osteomuscular: esse tipo de desfecho de 

saúde pode estar associado também ao assédio moral (conforme demonstrado na 

tabela 33).
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198 CONCLUSÕES:

Esta pesquisa de saúde cumpre um importante papel na busca pela 

melhoria das condições de trabalho e saúde no Judiciário Federal do Rio Grande 

do Sul. Diversos dados epidemiológicos foram apresentados e discutidos, 

indicando possíveis focos de intervenção e a necessidade de mudanças que 

prezem pela saúde de trabalhadoras e trabalhadores do jJudiciário.
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