
 
 

 

FATORES PSICOSSOCIAIS, ADOECIMENTO E PRESENTEÍSMO EM 

MAGISTRADOS DO TRT DA 15ª REGIÃO 

Sérgio Roberto de Lucca1; Fauzi El Kadri Filho2; Patrícia Maeda3 

Resumo 

Esta pesquisa teve por objetivo aprofundar o conhecimento sobre a natureza do 

trabalho dos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e avaliar os 

fatores psicossociais associados à ocorrência de sintomas osteomusculares e 

presenteísmo nesta população. Foi realizado um estudo exploratório e descritivo com 

abordagem mista, que incluiu uma primeira etapa quantitativa, em que 151 magistrados 

(37,2%) responderam um questionário de caracterização sociodemográfica e 

ocupacional, o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), o Health 

and Safety Executive – Indicator Tool (HSE-IT) e o Stanford Presenteeism Scale (SPS-

6). Em uma segunda etapa, 12 magistrados participaram de entrevistas em 

profundidade. Os participantes apresentaram maior frequência de problemas 

osteomusculares em pescoço, ombros e coluna vertebral, sendo estas as queixas mais 

bem relacionadas ao presenteísmo. Com relação aos fatores psicossociais, verificou-se 

que as demandas ou exigências do trabalho contribuem para o risco de 

desencadeamento de estresse entre os magistrados, estando ainda associadas ao 

presenteísmo. Com relação ao presenteísmo, 47 magistrados apresentaram resultados 

que implicam “menor capacidade de concentração e desempenho nas atividades de 

trabalho”, com possível prejuízo na produtividade, especialmente na qualidade do 

trabalho realizado. Nas entrevistas, houve consenso entre os magistrados acerca dos 

benefícios do sistema informatizado e do aumento da produtividade no judiciário. 

Entretanto, referiram prejuízos relacionados ao isolamento e intensificação dos 

mecanismos de controle e de cobrança individual centrados em parâmetros 

exclusivamente quantitativos, entendendo que a qualidade do trabalho também deve 

avaliada. A maioria se ressente da impessoalidade das cobranças e da falta de feedback 

positivo sobre o trabalho. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Dor Osteomuscular; Estresse Ocupacional; 

Presenteísmo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em nossa sociedade, o trabalho é um mediador fundamental de integração social e 

contribui na construção da identidade. Para as pessoas, o trabalho também tem um duplo 

significado, de satisfação das nossas necessidades objetivas de subsistência e consumo e 

satisfação das necessidades subjetivas de realização pessoal e autoestima e, portanto, 

adquire importância fundamental na preservação da saúde física e mental na vida das 

pessoas e ainda na construção da identidade1. 

O trabalho é uma atividade produtiva que agrega valor a alguma coisa para as 

pessoas que o realizam. O interesse do trabalho em si mesmo parece estar associado ao 

grau de correspondência entre as exigências do trabalho e ao conjunto de valores, de 

interesses e de competências do indivíduo, ou seja, um trabalho que tem sentido é aquele 

que é aceitável moralmente e socialmente responsável2. 

O resultado das atividades de trabalho pode ser considerado “material”, quando 

vinculado à produção de bens concretos, operacionalizados, por exemplo, pelo setor 

industrial, mas também pode ser “imaterial”, quando associado à comercialização de 

produtos e bens ou de serviços aos consumidores como saúde, educação, transporte, entre 

outros. Tanto o trabalho material como o trabalho imaterial podem ser invisíveis, porque as 

expectativas que eles suscitam e os esforços individuais e coletivos e as formas de 

inteligência que eles mobilizam na forma de sofrimentos ou prazeres, não se veem. Certas 

atividades, que não se concretizam em um objeto ou numa realização técnica ou não se 

objetivam diretamente são ainda mais invisíveis3. 

Portanto, a realização e a satisfação no trabalho dependem da possibilidade do 

trabalhador poder mobilizar a sua inteligência e de reagir às situações não prescritas pela 

organização no exercício do trabalho real. É durante o real do trabalho que o indivíduo 

exerce a sua subjetividade entre o conjunto de expectativas objetivas e simbólicas4. 

Neste sentido, a centralidade do trabalho ou a falta dele repercute diretamente no 

processo saúde-doença, porque é resultado de uma construção social cuja dinâmica inclui 

fatores biológicos, socioeconômicos, culturais e psicossociais que permeiam o contexto da 

história de vida das pessoas e exercem influência sobre as atitudes individuais de 

enfrentamento e o conflito existente entre as suas expectativas e valores éticos e morais e 

aqueles impostos pela organização do trabalho. Ou seja, como categoria central na 
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constituição social do sujeito, o trabalho é contraditório à medida que liberta e aprisiona, 

emancipa e aliena e pode causar prazer ou sofrimento5. 

O mundo contemporâneo tem passado por intensas e profundas transformações, 

com uma dinâmica individualista e fragmentadora repercutindo na forma de ser e de fazer o 

trabalho – cada vez mais complexo e variado, necessitando de maior exigência de ordem 

subjetiva e de mobilização de inteligência6. 

O ato de trabalhar não se restringe a um uso determinado de homens e mulheres 

pelos gestores dos sistemas de produção, mas a uma experiência de si mesmo, numa 

relação com a própria história. A atividade humana de trabalho exige uma constante 

arbitragem entre o uso de si por si mesmo e o uso de si por outros, num debate permanente 

entre as “normas antecedentes” e as normas internas inscritas na história do corpo de quem 

trabalha7. Trabalhar é participar de um processo de subjetivação, de forma que o indivíduo 

transforme a si próprio e não sendo mais o mesmo depois de tê-lo empreendido. O trabalho 

pode tanto ser favorável à construção do sujeito quanto ser dessubjetivante ou ainda 

alienante, podendo construir a saúde ou destruí-la8. 

Os estudos sobre o trabalho revelaram que as pressões provenientes da organização 

do trabalho podem afetar a saúde física e mental dos trabalhadores. Desta forma, quando o 

sofrimento não se manifesta sob a forma de afecção psicopatológica é porque os indivíduos 

realmente buscam e conseguem se proteger e defender, lançando mão de seus mecanismos 

de defesa coletivos ou individuais. A doença surge quando a carga de trabalho é excessiva 

e há uma quebra do equilíbrio entre as demandas e exigências do trabalho e a capacidade 

de responder de modo satisfatório9. 

Nesse sentido, ao ocorrer descompasso entre as mudanças e a capacidade do ser 

humano em adaptar-se a elas, ocorrem crescentes incertezas e insatisfações generalizadas 

no campo psicossocial, estimulando o despertar de sentimentos tais como o tédio, a 

angústia, a ansiedade, o prazer, o sofrimento e a frustração, entre outros. O resultado desse 

processo e a luta para a constante adaptação pode comprometer o indivíduo na forma de 

manifestações negativas em vários aspectos: físico, psicológico, emocional e espiritual10. 

 O desenvolvimento tecnológico e as tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) têm refletido em mudanças significativas no conteúdo e na natureza do trabalho, 

com exigências crescentes de carga física e mental, maior qualificação profissional e 
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disponibilidade permanente associadas com as atividades de trabalho. A intensificação do 

trabalho reflete negativamente na saúde e na conciliação entre vida social e profissional. 

A partir dos anos 90, o trabalho virtual, fora do ambiente de trabalho tradicional, 

ganhou força em virtude da crescente sofisticação e massificação das TICs. As atividades 

de trabalho fora do ambiente de trabalho da empresa, na forma de teletrabalho ou home 

office, foram gradativamente incorporadas ao ciclo produtivo, com potencial de substituir o 

modelo presencial de trabalho, sobretudo nos setores de serviços, de forma contínua, 

parcial ou exclusiva. 

No Brasil, o teletrabalho foi regulamentado pela Lei nº 13.467, de 201711.  Segundo 

estimativa da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades – SOBRATT12, já são 

mais de 10 milhões de pessoas que trabalham nesse sistema. De fato, as TICs 

possibilitaram ao empregador o controle virtual e distante das atividades de trabalho dos 

seus teletrabalhadores e abriu um leque de possibilidades, alguns de interesse dos 

trabalhadores e outros das próprias empresas, incluindo novas formas de contrato e 

vínculos de trabalho do teletrabalhador, que pode ser exclusivo ou com mais empregadores, 

associados aos resultados e modalidades de execução na forma de desempenho e metas 

individuais de produção dos serviços previamente estabelecidos entre as partes. 

 Tomando-se como exemplo o setor público, a Resolução CSJT 151/201513, 

publicada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, destaca, entre as vantagens do 

teletrabalho, a redução de custos imobiliários com aluguéis de imóveis e escritórios, 

despesas de manutenção, água, luz, transporte e refeições dos servidores. No tocante ao 

cumprimento de metas, o artigo 8º da referida Resolução aponta que: 

“A meta de desempenho estipulada aos servidores em regime de teletrabalho 

será superior a dos servidores que executam a mesma atividade nas 

dependências do órgão.”   

Passar muitas horas em frente ao computador, sentado em posição incorreta, sem 

o uso de móveis e equipamentos adequados pode contribuir ao desencadeamento de 

distúrbios osteomusculares. Além disso, o ritmo e a densidade do trabalho na 

modalidade à distância e as crescentes exigências individuais conjugadas aos fatores 

psicossociais para conciliar vida profissional e vida privada podem contribuir para a 
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ocorrência de sofrimento mental e desencadear transtornos mentais e 

comportamentais14-17. 

Embora a Norma Regulamentadora 17 da Ergonomia18 estabeleça parâmetros 

relacionados ao posto de trabalho, a análise ergonômica das atividades de trabalho no 

domicílio deveria considerar os fatores psicossociais no trabalho (FPT), tais como: 

administração do espaço e do tempo de trabalho, o grau de liberdade e autonomia, as 

situações relacionadas ao gênero, a presença de filhos menores, a situação familiar, o 

número de pessoas que dividem o espaço e a capacidade de disciplina do teletrabalhador 

para administrar a vida privada e profissional.   

Neste contexto, a informatização intensificou as exigências de trabalho, 

sobretudo na esfera cognitiva, podendo contribuir para o empobrecimento das relações 

pessoais no ambiente laboral. O trabalho informatizado aumenta a produtividade, 

entretanto, pode trazer consequências negativas aos trabalhadores, manifestadas por 

sinais de adoecimento físico (doenças osteomusculares) e mental (depressão, transtornos 

de ansiedade e associados ao consumo de álcool e outras substâncias psicoativas), que 

repercutem no absenteísmo por doença e no presenteísmo (trabalhar adoecido com 

prejuízo da própria produtividade).  

As repercussões da informatização das tarefas associada ao aumento da carga de 

trabalho se traduzem no aumento dos sintomas físicos como cefaleia, fadiga visual, dor 

articular, rigidez de ombros e membros superiores, dor lombar e especialmente em 

queixas de dor em membros superiores, que estão diretamente associados ao número de 

horas diárias dedicadas ao trabalho com o uso do computador19-27. Apesar de estarem 

mais comumente relacionados aos fatores físicos do trabalho, os distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs) são associados também às 

características individuais e fatores psicossociais do trabalho (FPTs)28,29. 

Quando o trabalho, na dimensão subjetiva do trabalhador, é reconhecido por 

parte da instituição e/ou colegas de trabalho, pode ser fonte de satisfação e prazer4. 

Entre os fatores psicossociais de proteção, os estudos apontam o trabalho reconhecido 

como significativo para os sujeitos; além disso, destacam-se a qualidade dos 

relacionamentos interpessoais e comportamentais e o suporte dos colegas e das 
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lideranças, que emergem no cotidiano das situações de trabalho presenciais nas 

organizações6. 

Entre os instrumentos de avaliação dos FPTs, destaca-se o instrumento de 

avaliação desenvolvido pelo governo inglês, denominado Health & Safety Executive – 

Indicator Tool (HSE-IT), que contempla sete dimensões do ambiente laboral que estão 

associados com reduzidos níveis de saúde, produtividade e bem-estar e elevados níveis 

de absenteísmo30,31. As dimensões do HSE-IT incluem as demandas de trabalho, 

controle e autonomia, suporte dos colegas de trabalho e das lideranças, os 

relacionamentos, a importância e relevância do cargo e o nível de comunicação e de 

mudanças na organização32. 

O estresse ocupacional parece estar associado à presença de dor osteomuscular 

crônica33. Esta associação tanto pode indicar os estressores ocupacionais como 

preditores para a ocorrência de sintomas osteomusculares, especialmente quando estão 

envolvidos com a monotonia no trabalho e a falta de suporte social34, quanto a 

sintomatologia osteomuscular como desencadeadora de um aumento do estresse, dado 

que a dor e a limitação funcional tornam os indivíduos menos tolerantes às demandas 

psicológicas do trabalho35. Neste contexto, a sintomatologia osteomuscular e o estresse 

podem ainda representar, conjuntamente, um quadro de saúde mais amplo decorrente da 

sobrecarga de trabalho, tanto física quanto mental.  

Devereux e colaboradores36 verificaram que trabalhadores expostos a fatores de 

risco físicos e psicossociais relataram mais comumente sintomas osteomusculares do 

que trabalhadores expostos apenas a um dos fatores de risco, o que sugere uma 

interação entre eles capaz de induzir um aumento de queixas em membros superiores. 

Os fatores de risco psicossociais foram mais importantes quando havia maior 

exposição aos fatores de risco físicos do que quando estes eram mais baixos. Oakman e 

colaboradores37 puderam observar por meio de estudo longitudinal com trabalhadores 

de áreas diversas que, tanto elevadas demandas físicas de trabalho quanto elevadas 

demandas emocionais e psicológicas, além de baixo suporte social, foram preditores de 

dor osteomuscular em mais de uma região do corpo após quatro anos de seguimento. 

Eatough e colaboradores38 propuseram um modelo em que fatores psicossociais 

relacionados ao trabalho predispõem à ocorrência de DORTs mediados pela tensão 
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psicológica resultante destes fatores. Os autores sugerem que altos níveis de estressores 

ocupacionais estão associados com tensão psicológica que, por sua vez, está relacionada 

a maiores níveis de sintomatologia osteomuscular em punhos e mãos, ombros e coluna 

lombar, mesmo quando controladas as demandas físicas do trabalho.  

Zakerian e Subramaniam39 examinaram as relações entre fatores psicossociais do 

trabalho, estresse e sintomas osteomusculares em trabalhadores de área administrativa 

com uso intensivo do computador durante a jornada de trabalho. Elevada demanda de 

trabalho, baixa autonomia, baixo suporte social e interação social negativa estiveram 

significativamente associados com estresse ocupacional, enquanto esta variável foi 

diretamente relacionada à ocorrência de sintomas osteomusculares. 

Os fatores psicossociais e o estresse laboral contribuem ainda para a ocorrência 

de doenças cardiovasculares, em especial a hipertensão arterial40, transtornos mentais 

relacionados ao trabalho (TMRT)41 e parte dos acidentes de trabalho típicos. O estresse 

relacionado ao trabalho pode estar associado à percepção dos sintomas osteomusculares, 

sintomas psicossomáticos e transtornos mentais e afetar de forma direta e indireta a 

produtividade32.  

Pesquisa realizada por Lipp e Tanganelli42 apontou que 71% dos profissionais 

pesquisados (magistrados) apresentaram sintomas de estresse, com prejuízo para a 

saúde e qualidade de vida.   

Considerando-se que os magistrados que compõem os Tribunais Regionais do 

Trabalho (TRTs) constituem uma categoria profissional singular, uma vez que o 

trabalho do juiz é caracterizado por normatizações, regimentos e códigos de condutas 

que incluem comportamento no trabalho e na vida social, cujas decisões nos processos 

trazem consequências diretas para os atores envolvidos, incluindo a percepção dos 

juízes que podem se sentir ameaçados ou sofrerem ameaças, esta pesquisa foi 

desenvolvida com o objetivo de avaliar as condições de trabalho destes profissionais e 

suas relações com o adoecimento e o presenteísmo.  

A nossa hipótese é de que, à medida que as TICs, por meio dos sistemas 

informatizados aumentaram o número de processos e diminuíram os prazos para sua 

conclusão, a intensificação do trabalho tem potencial para o adoecimento, ainda que esta 

condição não tenha conduzido ao afastamento do trabalho.  
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1.1 Contexto e justificativa da pesquisa 

 Os distúrbios osteomusculares e os transtornos mentais estão entre as principais 

causas de absenteísmo entre os servidores públicos no Brasil43,44. Por isso, é de 

fundamental importância aprofundar o conhecimento sobre a gênese destas ocorrências 

e verificar sua relação com variáveis relacionadas às condições de trabalho também dos 

magistrados. 

A Justiça do Trabalho está inserida no Poder Judiciário desde a Constituição 

Federal de 1946. O Poder Judiciário tem independência e autonomia que o legitima no 

papel de solucionar as demandas entre o capital e o trabalho, conforme a competência 

prevista no art. 114, da Constituição Federal. A prestação jurisdicional é realizada por 

24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), distribuídos pelo território nacional. Os 

TRTs possuem um número de magistrados definidos em função de critérios políticos e 

administrativos e do volume de demandas trabalhistas e de processos de cada região ou 

estado da federação. O estado de São Paulo concentra, proporcionalmente, o maior 

número de processos trabalhistas do país e os dois maiores TRTs (2ª Região – São 

Paulo, Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista e 15ª Região – Campinas 

e interior do estado). 

No primeiro grau, as Varas do Trabalho equivalem a unidades judiciárias, 

ondem atuam os Juízes do Trabalho. Os Juízes do Trabalho, Titulares ou Substitutos, 

acolhem, analisam e julgam os processos trabalhistas, realizando audiências entre as 

partes em conflito em que buscam a conciliação entres as partes ou a produção de prova 

para prolatar a sentença, julgamento do caso concreto. No segundo grau, os 

Desembargadores do Trabalho analisam, reveem e julgam processos que já foram 

concluídos na primeira instância.  

Os magistrados dedicam grande parte do tempo de trabalho na modalidade de 

teletrabalho. Os juízes de primeira instância dedicam parte do tempo de trabalho com as 

audiências e atividades administrativas no tribunal, enquanto para os desembargadores 

as atividades não presenciais e o trabalho virtual são mais frequentes.  

O TRT é formado por dois graus de jurisdição. O primeiro grau é composto por 

Juízes do Trabalho, Titulares ou Substitutos, que atuam nas Varas do Trabalho 

localizadas por todo território sob a jurisdição do TRT. É no primeiro grau, em regra, 
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onde se iniciam os processos trabalhistas. As partes envolvidas se apresentam perante o 

Juiz do Trabalho em audiência, onde se busca a conciliação ou a produção de provas 

para elucidar o caso. A audiência trabalhista é bastante dinâmica e exige um alto grau de 

concentração do magistrado que a preside. Na ausência de acordo e com as provas 

devidamente produzidas, o processo vai a julgamento pelo Juiz, que profere uma 

sentença. 

Os Juízes ingressam na carreira mediante concurso público com dedicação 

exclusiva e em tempo integral. Todos iniciam a carreira no cargo de Juiz Substituto nas 

Varas do respectivo TRT, geralmente atuando de forma itinerante. Com o decorrer do 

tempo, podem se candidatar à vaga de juiz substituto fixo em uma Vara e continuar a 

progressão para Juiz Titular de Vara do Trabalho e Desembargador do Trabalho, 

sucessivamente.  

O segundo grau, composto por Desembargadores do Trabalho, tem competência, 

em geral, para julgar recursos sobre as sentenças dos Juízes de primeiro grau. As 

decisões, no entanto, são tomadas em colegiado. O quadro de Desembargadores é 

formado por ex-Juízes Titulares promovidos e por ex-advogados e ex-membros do 

Ministério Público, estes nomeados nas vagas do chamado Quinto Constitucional, nos 

termos do art. 115, da Constituição Federal. 

A progressão na carreira está vinculada à abertura ou disponibilidade de vaga em 

função da aposentadoria e/ou mobilidade dos juízes titulares e desembargadores. Os 

critérios de progressão e promoção incluem a antiguidade e o merecimento, observados 

o histórico profissional do candidato, tais como: tempo na carreira, produtividade 

(quantidade e qualidade dos julgamentos), cursos de atualização, extensão, títulos 

acadêmicos, entre outros.   

Em 2005 foi instalado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com objetivo de 

aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro quanto ao respeito e controle dos 

aspectos administrativos e processuais. O Conselho define os parâmetros qualitativos e 

quantitativos de atuação e de produtividade dos magistrados. Cada TRT possui um 

corregedor que é um juiz desembargador regional nomeado para um mandato de dois 

anos para fazer cumprir as diretrizes técnicas e administrativas definidas pelo CNJ.  
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Para a Sociedade, a Justiça do Trabalho representa a justiça em prol dos direitos 

trabalhistas. Em um cenário de conflito entre os interesses de empregadores e 

empregados, cabe aos magistrados da Justiça do trabalho fazer com que as legislações 

que regulam os direitos na relação entre capital e trabalho sejam cumpridas. Para a 

sociedade, a Justiça do Trabalho representa o lócus em que os direitos trabalhistas 

descumpridos podem ser exigidos.  

Na condição de agentes públicos, os magistrados exercem suas atividades sob o 

olhar de toda a sociedade e, portanto, estão expostos a pressões e constrangimentos 

associados aos interesses conflitantes entre as partes envolvidas. Além disso, são alvo 

de críticas e companhas negativas veiculadas pela mídia, especialmente nos últimos 

anos.  

Atender às expectativas da sociedade, dos trabalhadores e empregadores 

representados por seus respectivos advogados não é tarefa fácil. Analisar uma demanda 

ou um processo trabalhista, apreender o que foi escrito e o que foi dito e pronunciar uma 

sentença justa vai muito além de uma análise técnica, porque envolve pessoas e 

questões subjetivas não escritas no processo ou verbalizadas diretamente. A 

responsabilidade profissional, diante dos constrangimentos relacionados ao exercício do 

seu trabalho, repercute na realização do trabalho em si.  

A mistificação da corte e da toga não fazem dos magistrados “sacerdotes de 

ofício”, tampouco donos do direito e do poder. Entretanto, na condição de membros de 

poder, os magistrados não possuem um sindicato de categoria profissional que possa 

representar os seus interesses dentro da própria instituição, mas podem se reunir em 

associação. Neste sentido, foi fundada em 1976, a Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA "com a finalidade de congregar os 

juízes do trabalho do país em torno de seus objetivos e interesses comuns”.  

A ANAMATRA congrega entre os associados as três categorias profissionais 

(Juízes Substitutos, Juízes Titulares e Desembargadores), cujos interesses podem ser 

diferentes. A associação no âmbito regional do TRT da 15ª Região é a Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região – AMATRA 15, que representa os 

interesses dos seus magistrados.  O TRT 15 se destaca como regional mais produtivo do 

país e possui 406 magistrados em seu quadro, distribuídos entre os Juízes Substitutos, 

Juízes Titulares e Desembargadores. Neste contexto, em que esses mesmos magistrados 
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da Justiça do Trabalho também são trabalhadores que vivenciam constrangimentos 

relacionados ao exercício do seu trabalho por parte da sociedade, o impacto destas 

relações com todos os atores envolvidos pode repercutir negativamente na preservação 

da saúde, visto que saúde e trabalho são indissociáveis. 

O trabalho do juiz é singular e, na maioria das vezes, solitário. O significado do 

trabalho e a realização do trabalho em si são aspectos subjetivos e ele é parte 

constituinte da saúde e bem-estar e termômetro para a percepção de satisfação e prazer 

ou insatisfação e sofrimento.  A construção da própria identidade que o trabalho confere 

contribui para a preservação da saúde física e mental desses profissionais. Para os 

magistrados, o desfecho positivo ou negativo é resultado do amálgama de interações 

dinâmicas e complexas em que se misturam as expectativas pessoais e profissionais, 

expectativas da sociedade, da própria instituição e da conciliação entre vida privada e 

profissional. 

Os fatores psicossociais no trabalho, tais como demandas de trabalho, 

relacionamentos interpessoais, apoio dos colegas e da própria instituição, qualidade da 

comunicação entre os pares e a instituição podem reforçar a percepção de prazer e 

satisfação no trabalho ou insatisfação, com repercussões diretas na saúde dos 

magistrados e que podem contribuir com resultados negativos para a instituição e para a 

sociedade. 

 Espera-se que os resultados deste estudo possibilitem, a partir do diagnóstico 

coletivo da situação de saúde dos magistrados, a discussão de ações de prevenção e 

promoção de saúde em âmbito institucional.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Esta pesquisa teve por objetivo aprofundar o conhecimento sobre a natureza do 

trabalho dos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e os fatores 

psicossociais associados ao adoecimento, à ocorrência de sintomas osteomusculares, 

transtornos mentais e presenteísmo nesta população. 
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2.2 Objetivos específicos 

Identificar e avaliar a relação entre as variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais e a ocorrência de sintomas osteomusculares, fatores psicossociais do 

trabalho e o presenteísmo entre os magistrados. 

Avaliar a relação entre a ocorrência de sintomas osteomusculares e fatores 

psicossociais do trabalho dos magistrados. 

Avaliar a relação entre a ocorrência de sintomas osteomusculares e o 

presenteísmo entre os magistrados. 

Avaliar a relação entre os fatores psicossociais do trabalho e o presenteísmo 

entre os magistrados. 

3. MÉTODO 

3.1 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo exploratório e descritivo com abordagem mista que 

incluiu em uma primeira fase da pesquisa a abordagem quantitativa e, na segunda fase 

de investigação, o desenho qualitativo, com entrevistas em profundidade. 

3.2 Cenário do estudo 

O estudo foi realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com 

sede em Campinas e distribuição por mais de 100 cidades do interior paulista. O TRT 

da 15ª Região contava com 406 magistrados em seu quadro funcional no período da 

pesquisa. 

3.3 Participantes 

Magistrados do quadro do TRT da 15ª Região. 

3.3.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos os Magistrados do TRT da 15ª Região em atividade no 

momento da coleta de dados, mediante concondância com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 
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3.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os participantes que, após terem aceitado participar do estudo, 

não preencheram completamente os instrumentos de coleta de dados.   

3.4 Procedimento operacional 

Todos os magistrados foram convidados por meio de divulgação no site da 

AMATRA 15 e por meio de convite enviado ao e-mail institucional. Foram enviados 

vídeos sobre a importância da pesquisa e com um tutorial explicativo sobre objetivo e 

com o conteúdo dos questionários da etapa quantitativa da pesquisa.  

3.5 Coleta de dados 

A fase quantitativa da coleta dos dados foi realizada entre os meses de novembro 

de 2018 e janeiro de 2019, por meio de instrumentos autoaplicáveis disponibilizados via 

internet com uso da plataforma de questionários e pesquisas online SurveyMonkey®45. 

Os magistrados foram convidados a participar da pesquisa por meio de e-mail 

institucional com link para acesso aos questionários.  

Na primeira fase da pesquisa, todos os 406 magistrados que compõem o TRT 15 

foram convidados a participar da pesquisa. Na etapa quantitativa do estudo, os 

magistrados foram convidados a responder: (1) questionário de caracterização 

sociodemográfica e ocupacional; (2) Questionário Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares (QNSO), (3) Versão brasileira do Health and Safety Executive – 

Indicator Tool (HSE-IT); (4) Versão brasileira do Stanford Presenteeism Scale (SPS-6).  

Todos os magistrados que participaram da pesquisa quantitativa receberam um 

e-mail com um convite para participarem da etapa qualitativa, com previsão da 

realização de entrevistas em profundidade. Os magistrados que se dispuseram a 

conceder a entrevista foram contatados para agendamento do dia e horário da entrevista. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 

2019, de forma presencial ou por meio de videoconferência. 
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3.5.1 Instrumentos quantitativos de coleta de dados 

Foi aplicado questionário demográfico e ocupacional elaborado especificamente 

para este trabalho e composto por questões referentes a idade, sexo, estado civil, filhos, 

tempo de trabalho na instituição, cargo atual, carga horária média semanal de trabalho e 

ocorrência de doença crônica/degenerativa causadora de dor osteomuscular. 

O QNSO foi criado por pesquisadores finlandeses com o intuito de padronizar a 

avaliação dos sintomas osteomusculares no contexto ocupacional46. O instrumento teve 

sua versão brasileira validada por Pinheiro e colaboradores47 e foi adaptado 

culturalmente para a língua portuguesa e teve sua confiabilidade confirmada por Barros 

e Alexandre48. O QNSO é composto por questões a respeito da presença de 

sintomatologia em pescoço, ombros, cotovelos, punhos e mãos, coluna dorsal, cervical, 

lombar, quadris, coxas e nádegas, joelhos, tornozelos e pés nos últimos 12 meses e nos 

últimos sete dias. Avalia ainda a repercussão dessa sintomatologia sobre a realização de 

atividades de trabalho, domésticas e de lazer e sobre a necessidade de consultar algum 

profissional da área da saúde por causa dessa condição. 

O HSE-IT é um intrumento de sete dimensões e 35 itens desenvolvido pelo 

Health and Safety Executive – HSE, órgão executivo responsável pela prevenção de 

riscos psicossociais do Reino Unido, que permite identificar em nível organizacional as 

causas de estresse ocupacional relacionadas às principais dimensões assinaladas pelos 

trabalhadores. A validação para a língua inglesa foi elaborada por Edwards e 

colaboradores49 e a tradução e validação para o português brasileiro foi realizada por 

Lucca e colaboradores50,51, cujos resultados das análises psicométricas realizadas 

permitiram considerar a existência de equivalência entre as medidas das sete dimensões 

do instrumento em comparação à sua forma original e adaptada. 

O SPS-6 é um instrumento que avalia o presenteísmo, cuja escala original foi 

elaborada na língua inglesa52 e adaptada para o português brasileiro por Paschoalin e 

colaboradores53. É composto por seis itens, em uma escala tipo Likert, variando de um 

(discordo totalmente) a cinco (concordo totalmente); o escore obtido pela soma das 

pontuações dos itens pode variar de seis a trinta. 
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3.6 Análise dos dados quantitativos 

Análises descritivas foram realizadas a partir da confecção de tabelas de 

frequência com valores absolutos (n) e percentuais (%), medidas de posição (média, 

mediana, mínima e máxima) e dispersão (desvio-padrão – DP e Intervalo Entre Quartis 

– IQR) para todas as variáveis. 

O teste não-paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado para realizar 

comparações entre as variáveis e as correlações foram realizadas por meio do 

coeficiente de correlação de Spearman. Foram consideradas satisfatórias, porém fracas, 

correlações entre 0,10 a 0,29; de moderada magnitude entre 0,30 e 0,49 e de forte 

magnitude correlações iguais ou maiores de 0,5054. Para as correlações de acordo com o 

sexo, foi aplicada a correção de Bonferroni55. 

Foi adotado p≤5% como nível de significância e para a realização das análises 

foi utilizado o software estatístico SPSS versão 20.0. 

3.7 Avaliação qualitativa 

A quantidade de sujeitos que compõem as entrevistas não pode ser determinada 

previamente porque depende do conteúdo e da qualidade das informações obtidas em 

cada depoimento, assim como da representatividade da amostra. Os critérios que 

definiram o universo dos entrevistados foram pautados pela saturação ou repetitividade 

das narrativas em relação aos objetivos da pesquisa.  

As entrevistas em profundidade foram gravadas mediante autorização prévia dos 

participantes e realizadas em horários previamente agendados, com duração entre 40 

minutos e uma hora. O conteúdo do material obtido nas narrativas foi transcrito e 

analisado pelos pesquisadores, que asseguraram o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 

Os pesquisadores se comprometeram quanto à guarda e sigilo das informações e do 

material obtido nas gravações e quanto à destruição do conteúdo após o termino da 

pesquisa. 

Para as entrevistas, foram incluídas as seguintes questões disparadoras:  

• Quais os aspectos você julga relevantes na sua trajetória profissional?  
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• Quais os aspectos positivos e negativos que você considera na carreira de 

magistrado? 

• Em sua opinião, o que poderia ser melhorado com relação à qualidade de vida e 

saúde no exercício da profissão? 

3.8 Análise dos dados qualitativos 

O estudo qualitativo teve por objetivo conhecer, na percepção dos magistrados, 

por meio de suas narrativas, os processos vividos por eles e os significados que os 

atribuem56. Foi adotada a entrevista em profundidade para uma compreensão 

perscrutada das falas geradas nas entrevistas. As narrativas seguiram as etapas propostas 

por Bardin57 na Análise de Conteúdo; das narrativas transcritas procedeu-se à leitura 

flutuante, que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem as narrativas e 

que podem ter significado analítico, com o objetivo de identificar as matrizes temáticas 

e categorias de semânticas de análise.  

3.9 Aspectos éticos 

Este estudo foi conduzido de acordo com a Resolução CNS n.º 466/12 e 

complementares. O projeto de pesquisa foi autorizado pela direção do TRT da 15ª 

Região e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unicamp (CEP), sob o Parecer 

2.989.149/2018. Os participantes que aderiram ao estudo tiveram acesso aos 

questionários somente após assinalarem a concordância com um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Etapa quantitativa 

Entre os 406 magistrados convidados para participar da pesquisa, 162 acessaram 

o TCLE e manifestaram-se favoravelmente à participação deste estudo, enquanto 3 

magistrados não aceitaram participar. Entre os 162 magistrados que consentiram em 

participar, 11 preencheram os instrumentos de coleta de dados de forma incompleta, 

tendo sido excluídos da análise dos dados. A amostra final foi constituída de 151 

magistrados, correspondendo a uma taxa de resposta de 37,2% (Figura 1). 
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406 magistrados receberam 

o e-mail sobre a pesquisa 

165 magistrados          

responderam o TCLE 

241 magistrados não 

responderam o TCLE 

162 magistrados aceitaram 

participar do estudo 

3 magistrados não 

aceitaram participar do 

estudo 

Dados de 11 magistrados 

foram excluídos devido ao 

preenchimento incompleto 

Foram analisados os dados 

de 151 magistrados 

Figura 1. Fluxograma da seleção e adesão dos participantes ao estudo. 

A amostra obtida na pesquisa foi representativa do universo dos magistrados que 

compõem o TRT 15. Os dados descritos na tabela 1 apontam a seguinte distribuição: 

50% de juízes do trabalho substitutos, 36,8% de juízes titulares e 7,8% de 

desembargadores. Magistrados do sexo masculino e do sexo feminino participaram em 

proporção semelhante; cerca de 80% são casados e a maioria (82,1%) possui filhos. Os 

participantes trabalhavam em média 50,3 horas semanais e estavam há 14,3 anos 

Cabe ressaltar que não houve diferença estatisticamente significativa entre a 

carga horária semanal de acordo com o cargo ocupado. Com relação à situação de 

saúde, 23,8% informaram doenças causadoras de dor osteomuscular; 22,5% se 

afastaram do trabalho nos últimos 12 meses e cerca de um terço utilizavam 

medicamentos controlados (psicofármacos e outros).  
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Tabela 1. Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e ocupacionais (n=151). 

Estado de São Paulo, 2019. 

Variável      n (%) Média (DP*) Mediana (IQR**) Variação 

Idade (anos)           45,9 (8,4) 46,0 (9,0) 30,0-69,0 

Sexo     

Feminino 76 (49,7)    

Masculino 75 (50,3)    

Estado civil     

Solteiro(a) 11 (7,3)    

Casado(a) 119 (78,8)    

Divorciado(a) 15 (9,9)    

Separado(a) 4 (2,6)    

Viúvo(a) 2 (1,3)    

Número de filhos     

0 27 (17,9)    

1 47 (31,1)    

2 59 (39,1)    

Mais de 2 18 (11,9)    

Cargo     

Juiz(íza) Substituto(a) 76 (50,3)    

Juiz(íza) Titular 63 (41,7)    

Desembargador(a) 12 (7,9)    

Tempo de magistratura  

no TRT15 (anos) 
 14,3 (8,3) 14,0 (16,0) 1,0-33,0 

Carga horária semanal  50,3 (9,0) 50,0 (11,0) 27,5-80,0 

Doenças nos últimos  

12 meses 
    

Não 115 (76,2)    

Sim 36 (23,8)    

Medicamento controlado     

Não 99 (65,6)    

Sim 50 (33,1)    

Não respondeu 2 (1,3)    

Afastamento nos    

últimos 12 meses 
    

Não   117 (77,5)    

Sim 34 (22,5)    

Dias de afastamento  

nos últimos 12 meses 
   7,9 (25,8)  0,0 (0,0)  

*DP=Desvio Padrão; **IQR=Intervalo Entre Quartis 
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A tabela 2 descreve os sintomas osteomusculares nos últimos 12 meses e nos 

últimos sete dias. As queixas em pescoço, ombros e coluna (partes superior e inferior 

das costas) foram apontadas com maior frequência pelos magistrados (quase 70% dos 

participantes) e contribuíram para os impedimentos no exercício das atividades de vida 

diária e o comparecimento a consultas com profissionais de saúde. 

Diferentemente dos resultados de pesquisa anterior realizada com os servidores 

da área judiciária do TRT 15, que apresentaram maior proporção de queixas em punhos 

e mãos, a qual está mais bem relacionada com o uso intensivo do computador58, as 

dores ou desconfortos em coluna e ombros referidas pelos magistrados devem estar 

relacionadas com tempo prolongado de permanência na posição sentada e à 

concentração cognitiva e tensão elevada, independentemente do uso do computador. 

 

Tabela 2. Distribuição das queixas osteomusculares por região corporal (n=151). 

Estado de São Paulo, 2019. 

Variável 

Problemas   

nos últimos    

12 meses     

n (%) 

Impedimentos 

nos últimos    

12 meses          

n (%) 

Consultas       

nos últimos    

12 meses     

n (%) 

Problemas    

nos últimos       

7 dias              

 n (%) 

Pescoço 105 (69,5) 29 (19,2) 56 (37,1) 57 (37,7) 

Ombros 100 (66,2) 31 (20,5) 50 (33,1) 41 (27,2) 

Parte superior das costas 103 (68,2) 24 (15,9) 52 (34,4) 39 (25,8) 

Cotovelo 42 (27,8) 10 (6,6) 15 (9,9) 14 (9,3) 

Punhos/Mãos 80 (53,0) 19 (12,6) 28 (18,5) 30 (19,9) 

Parte inferior das costas 100 (66,2) 36 (23,8) 45 (29,8) 44 (29,1) 

Quadril/coxas 38 (25,2) 17 (11,3) 19 (12,6) 21 (13,9) 

Joelhos 53 (35,1) 18 (11,9) 20 (13,2) 22 (14,6) 

Tornozelos/pés 39 (25,8) 15 (9,9) 18 (11,9) 20 (13,2) 

 

A tabela 3 descreve os sintomas osteomusculares e os fatores psicossociais no 

trabalho (FPTs). No que diz respeito aos sintomas osteomusculares, além da frequência 

de problemas relatados pelos indivíduos em cada região do corpo, foram também 

calculadas as somatórias de regiões corporais com queixas para cada questão do QNSO, 
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obtendo-se resultados de 0 a 9. Pode-se observar que os magistrados apresentaram nos 

últimos 12 meses, em média, problemas em praticamente metade (4,4) das nove regiões 

corporais pesquisadas e em quase duas (1,9) regiões corporais nos últimos sete dias.  

Com relação aos FPTs, as sete dimensões avaliadas nesta pesquisa foram 

quantificadas quanto ao grau de influência positiva ou negativa na proteção do estresse 

ou seu desencadeamento, na percepção dos magistrados. Quanto mais próximo do valor 

5 (cinco), pode ser considerado um fator protetor, enquanto que valores abaixo de 3 

(três) são preditores de risco de adoecimento.  

Observa-se na tabela 3, como fatores de proteção, as dimensões relativas ao cargo, 

relativo à “Ambiguidade e/ou conflito de papéis e responsabilidade ou falta de 

treinamento”, cujo resultado médio obtido igual a 4,3, ou seja, os magistrados sentem-se 

preparados para as atividades que exercem. Na dimensão “relacionamentos” ou “relações 

interpessoais no trabalho”, definidos como “Grau de Isolamento físico ou social, 

precariedade das relações superiores ou colegas de trabalho, conflito interpessoal, 

falta de apoio social”, também foi obtida pelos magistrados uma avaliação média 

positiva igual a 3,7. 

Por outro lado, verificou-se que as “demandas” ou exigências do trabalho, 

“Sobrecarga, altos níveis de pressão por tempo, continuamente sujeito a prazos”, 

contribuem para o risco de desencadeamento de estresse entre os magistrados, uma vez 

que o valor médio para esta dimensão foi de 2,3. Para os magistrados, as elevadas 

exigências e demandas de trabalho se configuram como a principal dimensão de estresse 

e potencial adoecimento.  

Já as dimensões de controle ou autonomia no trabalho, apoio da instituição (ou 

chefia) e colegas de trabalho foram consideradas neutras, ou seja, não foram 

considerados relevantes no desencadeamento de estresse nas atividades de trabalho, 

tampouco fator de proteção ao adoecimento dos magistrados. Foram atribuídos, para 

estas dimensões, valores médios de 3,1 e para a comunicação e mudanças o valor médio 

igual a 3,0. 
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Tabela 3. Análise descritiva dos resultados de sintomas osteomusculares e fatores 

psicossociais (n=151). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável Média (DP) Mediana (IQR) Variação 

QNSO  

(Regiões corporais com queixas) 
   

Problemas nos últimos 12 meses 4,4 (2,1) 4,0 (3,0) 0,0-9,0 

Impedimentos nos últimos 12 meses 1,3 (1,9) 0,0 (2,0) 0,0-9,0 

Consultas nos últimos 12 meses 2,0 (2,2) 1,0 (3,0) 0,0-9,0 

Problemas nos últimos 7 dias 1,9 (1,9) 1,0 (3,0) 0,0-8,0 

Dimensões do HSE-IT    

Demandas 2,3 (0,8) 2,2 (1,0) 1,0-4,5 

Controle 3,1 (0,8) 3,0 (1,2) 1,0-5,0 

Apoio institucional 3,1 (0,7) 3,2 (1,0) 1,2-5,0 

Apoio dos colegas 3,1 (0,8) 3,0 (1,0) 1,0-5,0 

Relacionamentos 3,7 (0,7) 3,8 (0,8) 1,0-5,0 

Cargo 4,3 (0,6) 4,4 (0,8) 1,6-5,0 

Comunicação e mudanças 3,0 (0,8) 3,0 (1,0) 1,0-5,0 

Com relação ao presenteísmo, fenômeno caracterizado pelo comparecimento no 

trabalho ou nas atividades de trabalho, ainda que adoecido, os resultados da pesquisa 

são ainda mais relevantes. A tabela 4 identifica que a maioria (70,9%) dos magistrados 

da amostra relataram problemas de saúde nos últimos 30 dias, ou seja, compareceram 

ou desempenharam as suas atividades profissionais ainda que adoecidos. Em 31,1% da 

amostra evidenciou-se que o presenteísmo interferiu com “menor capacidade de 

concentração e desempenho nas atividades de trabalho” e, portanto, com a 

produtividade dos magistrados.  
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Tabela 4. Presenteísmo entre os magistrados (n=151). Estado de São Paulo, 

2019. 

Variável n (%) 

Problema de saúde nos últimos 30 dias 107 (70,9) 

SPS-6 > 18 - Maior capacidade de concentração e desempenho  60 (39,7) 

SPS-6 ≤ 18 - Menor capacidade de concentração e desempenho  47 (31,1) 

   

Os dados da tabela 5 evidenciam os resultados do SPS-6 entre os magistrados 

que reportaram terem trabalhado apresentando problemas de saúde nos últimos 30 dias. 

Estes resultados apontam para o fato de que a condição de adoecimento no trabalho dos 

magistrados pode estar prejudicando a qualidade do trabalho realizado, ainda que o 

quantitativo de processos analisados não tenha sofrido redução significativa. 

Tabela 5. Resultados do SPS-6 entre magistrados com problemas de 

saúde nos últimos 30 dias (n=107). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável Média (DP) Mediana (IQR) Variação 

Presenteísmo total 19,5 (5,4) 19,0 (7,0) 6,0-30,0 

Concentração mantida  7,7 (3,4) 7,0 (6,0) 3,0-15,0 

Trabalho finalizado  11,8 (3,1) 13,0 (4,0) 3,0-15,0 

 

No mesmo sentido, a tabela 6 apresenta os resultados do SPS-6 entre os 

magistrados presenteístas, com impacto negativo para as atividades de trabalho e 

“menor capacidade de concentração e desempenho” (SPS-6 ≤ 18), podendo-se observar 

que a média para “concentração mantida” (5,1) é bastante inferior à média para 

“trabalho finalizado” (9,8). 

Tabela 6. Resultados do SPS-6 entre magistrados com resultado ≤ 18 

(n=47). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável Média (DP) Mediana (IQR) Variação 

Presenteísmo total 14,9 (3,6) 16,0 (5,0) 6,0-18,0 

Concentração mantida  5,1 (1,8) 5,0 (2,0) 3,0-10,0 

Trabalho finalizado  9,8 (3,4) 10,0 (5,0) 3,0-15,0 
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A tabela 7 descreve as associações entre sexo e as variáveis sociodemográficas, 

sintomas osteomusculares, fatores psicossociais e presenteísmo. Observa-se que não 

houve diferença entre os sexos para nenhuma das variáveis apresentadas, considerando-

se a correção de Bonferroni (p≤0,025). A maior ocorrência de sintomas osteomusculares 

comumente verificada entre as mulheres no contexto ocupacional não foi confirmada 

neste estudo21,28,33,58.  

Tabela 7. Análise descritiva e comparação de acordo com o sexo das variáveis 

sociodemográficas, sintomas osteomusculares, fatores psicossociais e presenteísmo 

(n=151). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável Sexo n Média (DP) Mediana (IQR) Variação p-valor* 

Idade (anos) 
M 76 46,2 (9,1) 45,0 (14,0) 30,0-69,0 

0,7843 
F 75 45,5 (7,6) 47,0 (13,0) 32,0-60,0 

Anos de magistratura 

no TRT15  

M 76 14,2 (8,2) 16,0 (15,5) 1,0-25,0 
0,8712 

F 75 14,4 (8,4) 14,5 (13,3) 1,5-33,0 

Carga horária semanal 

média 

M 76 50,1 (8,6) 50,0 (12,5) 30,0-75,0 
0,9531 

F 75 50,4 (9,4) 50,0 (17,0) 27,5-80,0 

Dias de afastamento 

nos últimos 12 meses 

M 76 8,3 (28,9) 0,0 (0,0) 0,0-120,0 
0,6360 

F 75 7,5 (22,5) 0,0 (7,0) 0,0-150,0 

QNSO       

Problemas nos  

últimos 12 meses 

M 76 4,4 (2,1) 4,0 (2,0) 0,0-9,0 
0,9730 

F 75 4,3 (2,1) 5,0 (2,0) 1,0-9,0 

Impedimentos nos 

últimos 12 meses 

M 76 1,3 (2,0) 1,0 (3,0) 0,0-8,0 
0,6225 

F 75 1,3 (2,3) 0,5 (3,0) 0,0-9,0 

Consultas nos  

últimos 12 meses 

M 76 1,9 (2,3) 2,0 (4,0) 0,0-9,0 
0,3847 

F 75 2,1 (2,1) 3, 0 (4,0) 0,0-9,0 

Problemas nos  

últimos 7 dias 

M 76 1,9 (2,0) 2,0 (3,0) 0,0-8,0 
0,8090 

F 75 1,9 (1,7) 2,0 (2,0) 0,0-6,0 

HSE-IT       

Demandas 
M 76 2,4 (0,8) 2,2 (0,9) 1,0-3,8 

0,4337 
F 75 2,2 (0,8) 2,0 (0,9) 1,0-4,0 

Controle 
M 76 3,1 (0,8) 3,0 (0,8) 1,3-4,2 

0,4442 
F 75 3,0 (0,8) 3,0 (1,0) 1,0-4,8 

Apoio institucional 
M 76 3,1 (0,8) 2,8 (1,0) 1,6-5,0 

0,3911 
F 75 3,1 (0,7) 3,2 (1,0) 1,2-5,0 

Apoio dos colegas 
M 76 3,1 (0,8) 3,2 (1,0) 1,2-5,0 

0,9061 
F 75 3,1 (0,8) 3,0 (1,0) 1,0-4,8 

Relacionamentos 
M 76 3,6 (0,7) 3,8 (1,0) 2,2-5,0 

0,5374 
F 75 3,7 (0,8) 3,8 (0,9) 1,0-5,0 

Cargo 
M 76 4,3 (0,6) 4,2 (0,8) 2,8-5,0 

0,9925 
F 75 4,3 (0,6) 4,3 (0,8) 1,6-5,0 

Comunicação e 

mudanças 

M 76 3,0 (0,8) 2,9 (1,0) 1,0-4,3 
0,8086 

F 75 3,0 (0,8) 3,0 (1,0) 1,7-5,0 
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Presenteísmo** 
M 49 20,4 (5,9) 20,0 (7,0) 6,0-30,0 

0,0281 
F 58 18,8 (4,9) 18,0 (7,0) 8,0-29,0 

Concentração 

mantida** 

M 49 8,3 (3,6) 8,0 (6,0) 3,0-15,0 
0,1320 

F 58 7,2 (3,3) 6,0 (5,0) 3,0-14,0 

Trabalho  

finalizado** 

M 49 12,1 (3,2) 13,0 (4,0) 3,0-15,0 
0,1603 

F 58 11,6 (3,0) 13,0 (4,0) 3,0-15,0 

*Teste de Mann-Whitney. **n=107. M=Masculino; F=Feminino. 

Quando correlacionadas as variáveis demográficas com sintomas 

osteomusculares e fatores psicossociais (Tabela 8), destacam-se as correlações com 

estes últimos. Tanto a idade quanto o tempo de magistratura no TRT 15 estão 

diretamente correlacionados de forma significativa com as dimensões de “controle”, 

“apoio institucional” e “comunicação e mudanças”. Pode-se concluir que, quanto maior 

a experiência do magistrado, maior é a resiliência e menor é o impacto destas dimensões 

psicossociais para o desencadeamento de estresse ocupacional. Pontua-se como hipótese 

que os magistrados mais experientes ocupem posições na carreira que favoreçam maior 

autonomia e que promovam uma melhor relação com a instituição. 

As dimensões de “demandas” e “controle” estão inversamente correlacionadas 

de forma estatisticamente significativa com a carga horária média semanal de trabalho 

e, em menor grau, com o número de dias de afastamento no último ano. Quanto piores 

os resultados para estas duas dimensões, maiores são a carga horária e o número de dias 

de afastamento entre os magistrados, apontando para o fato de que tanto a carga horária 

de trabalho elevada quanto o adoecimento estão diretamente relacionados à elevada 

demanda de trabalho. 

Tabela 8. Coeficiente de correlação de Spearman entre as variáveis demográficas e 

ocupacionais e os resultados de sintomas osteomusculares e fatores psicossociais 

(n=151). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável 
    Idade 

    (anos) 

Anos de 

magistratura 

no TRT15  

Carga 

horária 

média 

Dias de 

afastamento 

no último ano 

QNSO                                  

(Número de regiões 

com queixas)     
Problemas nos  

últimos 12 meses 
      0,09            0,08         0,05          0,01 

Impedimentos nos  

últimos 12 meses 
     -0,02           -0,06        -0,03          0,15 
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Consultas nos  

últimos 12 meses 
      0,11            0,04         0,09          0,18* 

Problemas nos  

últimos 7 dias 
      0,19*            0,12         0,03          0,05 

Dimensões do HSE-IT 
    

Demandas       0,02           -0,01        -0,39***         -0,17* 

Controle       0,16*            0,28**        -0,30***         -0,22** 

Apoio institucional         0,29***            0,37***        -0,03          0,05 

Apoio dos colegas       0,04            0,06        -0,04         -0,08 

Relacionamentos      -0,01            0,00         0,04         -0,14 

Cargo       0,12            0,05         0,05         -0,08 

Comunicação e 

mudanças 
      0,41***            0,42***        -0,03         -0,02 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Foram observadas correlações positivas significativas entre o número de 

regiões corporais com queixas das quatro questões do QNSO e quase todas as 

dimensões do HSE-IT, com exceção apenas da dimensão de “apoio institucional” 

(Tabela 9). Estudos que analisaram essa relação apontam para a existência de 

evidência consistente para a associação entre sintomatologia osteomuscular e fatores 

psicossociais do trabalho58-60, especialmente quando a sobrecarga psíquica se sobrepõe 

à sobrecarga física de trabalho61,62. A ocorrência de sintomas osteomusculares é maior 

entre trabalhadores submetidos a condições de trabalho avaliadas como de alta 

demanda psicológica e baixo controle sobre o trabalho63-65.  

Tabela 9. Coeficiente de correlação de Spearman entre os resultados de sintomas 

osteomusculares e fatores psicossociais (n=151). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável 
Problemas nos  

últimos 12 meses 

Problemas nos  

últimos 7 dias 

Demandas      -0,30***      -0,28*** 

Controle  -0,19*  -0,17* 

Apoio institucional 0,07  0,11 

Apoio dos colegas    -0,25**  0,11 
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Relacionamentos 0,14  -0,17* 

Cargo 0,13    -0,24** 

Comunicação e mudanças  -0,16*  -0,18*   

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

As correlações entre os resultados do presenteísmo com a ocorrência de 

sintomas osteomusculares e fatores psicossociais demonstraram que estes últimos 

apresentam resultados mais expressivos, especialmente a dimensão de “demandas”. 

Pode-se observar ainda que as dimensões psicossociais apresentaram correlação 

estatisticamente significativa com a dimensão “concentração mantida” e não com 

“trabalho finalizado” (dimensões do presenteísmo), indicando que os fatores 

psicossociais se relacionam com a qualidade do trabalho, mais do que com a 

produtividade dos magistrados em termos quantitativos (Tabela 10).  

Tabela 10. Coeficiente de correlação de Spearman entre os resultados de sintomas 

osteomusculares, fatores psicossociais e presenteísmo (n=107). Estado de São Paulo, 

2019. 

Variável 
Presenteísmo 

Total 

Concentração 

mantida 

Trabalho 

finalizado 

Problemas nos últimos 12 meses -0,14 -0,06 -0,15 

Impedimentos nos últimos 12 meses   -0,22* -0,15 -0,15 

Consultas nos últimos 12 meses   -0,21* -0,14 -0,11 

Problemas nos últimos 7 dias   -0,22* -0,12 -0,19 

Demandas         0,42***        0,47***  0,13 

Controle    0,24*      0,27**  0,07 

Apoio institucional  0,06  0,04  0,08 

Apoio dos colegas    0,24*      0,25**  0,06 

Relacionamentos    0,20*    0,25*  0,06 

Cargo        0,33***    0,23*      0,30** 

Comunicação e mudanças  0,16  0,15  0,08 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

No mesmo sentido, os magistrados que apresentaram piores resultados de 

presenteísmo, apresentaram piores resultados no que diz respeito à ocorrência de 
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sintomas osteomusculares e na maioria das dimensões psicossociais, especialmente 

“demandas” ou exigências do trabalho (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Comparação entre sintomas osteomusculares e fatores psicossociais de 

acordo com resultado de presenteísmo (n=107). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável Presenteísmo n Mediana (IQR) Variação p-valor* 

QNSO                              

(Número de regiões 

com queixas)      
Problemas nos  

últimos 12 meses 

≤18 47 5,0 (2,0) 1,0-9,0 
0,0547 

>18 60 4,0 (2,0) 0,0-9,0 

Impedimentos nos  

últimos 12 meses 

≤18 47 2,0 (3,0) 0,0-9,0 
0,0064 

>18 60 0,0 (2,0) 0,0-7,0 

Consultas nos  

últimos 12 meses 

≤18 47 3,0 (3,0) 0,0-9,0 
0,0008 

>18 60 1,0 (3,0) 0,0-9,0 

Problemas nos  

últimos 7 dias 

≤18 47 3,0 (3,0) 0,0-8,0 
0,0014 

>18 60 2,0 (2,0) 0,0-8,0 

Dimensões do HSE-IT     
 

Demandas 
≤18 47 1,8 (1,0) 1,0-3,0 

<0,0001 
>18 60 2,4 (1,0) 1,1-4,0 

Controle 
≤18 47 2,7 (0,9) 1,0-4,8 

0,0054 
>18 60 3,1 (0,9) 1,5-4,7 

Apoio institucional 
≤18 47 3,0 (0,8) 1,2-5,0 

0,5533 
>18 60 3,1 (0,8) 1,6-5,0 

Apoio dos colegas 
≤18 47 2,8 (0,7) 1,0-4,5 

0,0096 
>18 60 3,2 (1,0) 1,5-5,0 

Relacionamentos 
≤18 47 3,5 (1,2) 1,0-4,8 

0,0507 
>18 60 3,9 (0,8) 1,5-5,0 

Cargo 
≤18 47 4,0 (1,0) 1,6-5,0 

0,0030 
>18 60 4,4 (0,8) 3,0-5,0 

Comunicação e 

mudanças 

≤18 47 2,7 (1,0) 1,0-5,0 
0,0164 

>18 60 3,2 (0,6) 1,0-5,0 

*Teste de Mann-Whitney.  

Entre as regiões corporais pesquisadas, queixas em pescoço, ombros e parte 

superior das costas, relatadas com maior frequência pelos magistrados e relacionadas a 

elevados níveis de concentração cognitiva e tensão no trabalho, relacionaram-se a piores 

resultados de presenteísmo (Tabela 12). 
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Tabela 12. Comparação dos resultados de presenteísmo de acordo com a ocorrência 

de problemas em cada região corporal (n=107). Estado de São Paulo, 2019. 

Variável Problema n Mediana (IQR) Variação p-valor* 

Problemas nos  

últimos 12 meses em: 

    
 

    

Pescoço 
Não 25 21,0 (7,0) 14,0-29,0 

0,0277 
Sim 82 19,0 (6,3) 6,0-30,0 

Ombros 
Não 27 22,0 (8,0) 14,0-29,0 

0,0083 
Sim 80 18,5 (5,8) 6,0-30,0 

Parte superior das costas 
Não 28 21,0 (7,8) 7,0-30,0 

0,0022 
Sim 79 18,0 (6,0) 6,0-30,0 

Cotovelos 
Não 70 19,0 (5,3) 6,0-30,0 

0,4921 
Sim 37 19,0 (7,5) 6,0-30,0 

Punhos/Mãos 
Não 46 20,0 (9,0) 12,0-30,0 

0,1765 
Sim 61 19,0 (6,0) 6,0-30,0 

Parte inferior das costas 
Não 32 19,0 (6,3) 6,0-30,0 

0,692 
Sim 75 19,0 (7,0) 6,0-30,0 

Quadris/Coxas 
Não 79 19,0 (5,0) 6,0-29,0 

0,8034 
Sim 28 18,5 (8,5) 14,0-30,0 

Joelhos 
Não 70 19,0 (6,3) 6,0-30,0 

0,1044 
Sim 37 20,0 (9,0) 6,0-30,0 

Tornozelos/Pés 
Não 77 19,0 (5,0) 6,0-30,0 

0,9196 
Sim 30 19,0 (10,0) 6,0-30,0 

Problemas nos  

últimos 7 dias em: 

    
 

    

Pescoço 
Não 55 20,0 (7,0) 7,0-30,0 

0,0201 
Sim 52 18,0 (4,8) 6,0-30,0 

Ombros 
Não 70 20,0 (7,3) 7,0-30,0 

0,0041 
Sim 37 18,0 (5,5) 6,0-28,0 

Parte superior das costas 
Não 71 20,0 (7,0) 7,0-30,0 

0,0097 
Sim 36 18,0 (4,5) 6,0-30,0 

Cotovelos 
Não 94 19,0 (5,0) 6,0-30,0 

0,9695 
Sim 13 18,0 (8,5) 6,0-27,0 

Punhos/Mãos 
Não 82 19,0 (7,3) 6,0-30,0 

0,7228 
Sim 25 19,0 (5,5) 6,0-30,0 

Parte inferior das costas 
Não 69 19,0 (7,5) 6,0-30,0 

0,5521 
Sim 38 18,5 (5,0) 6,0-29,0 

Quadris/Coxas 
Não 90 19,0 (5,5) 6,0-29,0 

0,6814 
Sim 17 18,0 (9,5) 15,0-30,0 

Joelhos 
Não 89 19,0 (5,0) 6,0-30,0 

0,0821 
Sim 18 23,0 (9,8) 6,0-30,0 

Tornozelos/Pés 
Não 90 19,0 (7,0) 6,0-30,0 

0,5240 
Sim 17 18,0 (8,5) 6,0-30,0 

*Teste de Mann-Whitney.  
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 Não houve diferença quanto ao resultado do presenteísmo entre aqueles que 

faziam uso de medicamento controlado, porém foi observada diferença estatisticamente 

significativa com relação à dimensão de “demandas”, sendo piores os resultados entre 

aqueles que fazem uso deste tipo de medicamento (p<0,01). Também foi observada 

diferença significativa nas quatro questões do QNSO, sendo que maior número de 

regiões corporais com queixas foi associado ao grupo que faz uso de medicamento 

controlado (Tabela 13). 

Tabela 13. Análise descritiva e comparação de acordo com o uso de medicamento 

controlado de sintomas osteomusculares, fatores psicossociais e presenteísmo (n=149). 

Estado de São Paulo, 2019. 

Variável MC n Média (DP) Mediana (IQR) Variação p-valor* 

QNSO       

Problemas nos  

últimos 12 meses 

Não 99 4,0 (2,1) 4,0 (2,0) 0,0-9,0 
0,0007 

Sim 50 5,2 (2,0) 5,0 (3,0) 0,0-9,0 

Impedimentos nos 

últimos 12 meses 

Não 99 1,1 (1,7) 0,0 (2,0) 0,0-9,0 
0,0251 

Sim 50 1,8 (2,3) 1,0 (3,0) 0,0-9,0 

Consultas nos  

últimos 12 meses 

Não 99 1,7 (2,0) 1,0 (3,0) 0,0-9,0 
0,0255 

Sim 50 2,6 (2,5) 2,0 (5,0) 0,0-9,0 

Problemas nos  

últimos 7 dias 

Não 99 1,6 (1,6) 1,0 (3,0) 0,0-6,0 
0,0057 

Sim 50 2,6 (2,2) 2,0 (3,0) 0,0-8,0 

HSE-IT       

Demandas 
Não 99 2,4 (0,8) 2,4 (1,0) 1,0-4,5 

0,0044 
Sim 50 2,1 (0,8) 2,0 (0,9) 1,0-4,5 

Controle 
Não 99 3,1 (0,8) 3,0 (1,2) 1,0-5,0 

0,8608 
Sim 50 3,1 (0,8) 3,0 (1,0) 1,5-5,0 

Apoio 

institucional 

Não 99 3,1 (0,8) 3,2 (1,0) 1,2-5,0 
0,8102 

Sim 50 3,2 (0,7) 3,0 (0,7) 1,8-5,0 

Apoio dos 

colegas 

Não 99 3,1 (0,8) 3,2 (1,0) 1,0-5,0 
0,3228 

Sim 50 3,0 (0,8) 3,0 (1,0) 1,0-4,8 

Relacionamentos 
Não 99 3,7 (0,7) 3,8 (1,0) 1,0-5,0 

0,3392 
Sim 50 3,6 (0,8) 3,8 (1,0) 1,5-4,8 

Cargo 
Não 99 4,3 (0,6) 4,4 (0,8) 3,0-5,0 

0,5044 
Sim 50 4,2 (0,7) 4,3 (1,0) 1,6-5,0 

Comunicação e 

mudanças 

Não 99 3,0 (0,8) 3,0 (1,0) 1,0-5,0 
0,4385 

Sim 50 3,1 (0,8) 3,0 (0,6) 1,7-5,0 

Presenteísmo 
Não 65 20,0 (5,4) 19,0 (8,0) 6,0-30,0 

0,4364 
Sim 40 18,7 (5,4) 19,0 (4,0) 6,0-28,0 

Concentração 

mantida 

Não 65 8,0 (3,6) 7,0 (6,0) 3,0-15,0 
0,2633 

Sim 40 7,1 (3,2) 6,0 (5,0) 3,0-14,0 

Trabalho 

finalizado 

Não 65 12,0 (2,8) 13,0 (4,0) 3,0-15,0 
0,4981 

Sim 40 11,6 (3,3) 12,5 (4,0) 3,0-15,0 

*Teste de Mann-Whitney. MC=Medicamento Controlado. 
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4.2 Etapa qualitativa 

Todos os magistrados que participaram da primeira etapa da pesquisa 

(quantitativa) foram convidados a participarem da entrevista individual. Destes, 17 

magistrados se dispuseram a conceder as entrevistas, que foram agendadas previamente 

em local e horário definido em comum acordo com o magistrado (se presencial) ou por 

meio de videoconferência. As entrevistas, com duração entre 40 e 60 minutos, foram 

gravadas e transcritas para análise do conteúdo. Após a 12ª entrevista, verificou-se 

repetitividade das narrativas. Desta forma, considerando-se a saturação do conteúdo das 

narrativas, decidiu-se finalizar as entrevistas com a amostra de conveniência de 12 

sujeitos.  

Os magistrados que foram entrevistados possuíam em média 49 anos de idade e 

18,4 anos de carreira na magistratura. Foram entrevistados cinco Juízes Substitutos, seis 

Juízes Titulares e um Desembargador. 

Significado do trabalho 

Nas entrevistas, os Juízes do Trabalho destacaram a relevância do trabalho que 

realizam para a sociedade. Para alguns, “é uma missão para conseguir fazer justiça (...) 

entender a singularidade dos processos e das pessoas para produzir uma sentença 

justa”. Para outros, “o trabalho do juiz é um sacerdócio, quando conseguimos captar a 

subjetividade para entender a causa do litígio e buscar a conciliação entre as partes”.  

Uma magistrada destacou “a importância do trabalho de conciliação à medida 

que, ao compreender as histórias de vidas das partes envolvidas, se reconstroem 

relações que vão muito além do processo em si”.   

De fato, a conciliação além do poder de dirimir conflitos entre as partes 

envolvidas, com potencial de reduzir os valores da “disputa” –  que é a soma da questão 

jurídica e do conflito – tem o potencial concreto de reduzir os processos trabalhistas e  

agilizar  o fluxo de demandas que se avolumam em quantidade interminável nos TRTs 

em todo país.  

Neste aspecto a RESOLUÇÃO CSJT N.º 174, de 30 de setembro de 2016, que 

dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista, estimula os TRTs na adoção da 
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conciliação e mediação no tratamento das disputas de interesses trabalhistas para 

assegurar a todos o direito à solução das disputas por meios adequados à sua natureza, 

peculiaridade e características socioculturais de cada região. Aponta ainda que os TRTs 

deverão:  

“Instituir um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Disputas – NUPEMEC-JT, assim como instituir Centro(s) Judiciário(s) de 

Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT”. 

 “As sessões de conciliação e mediação, realizadas nos CEJUSC-JT contarão 

com presença física de magistrado, o qual poderá atuar como conciliador e 

mediador e supervisionará a atividade dos conciliadores e mediadores (...) serão 

coordenados por um magistrado da ativa (...) que poderá solicitar à Corregedoria 

do TRT a remessa de feitos de outras unidades jurisdicionais”.  

Neste sentido, os magistrados com experiência nos CEJUSC- JT destacaram em 

suas narrativas o impacto positivo destas iniciativas, tais como: “É um processo mais 

humanizado e conciliador, revolvedor de problemas e reconstruidor de relações, das 

histórias de vidas e não do processo em si.  No trabalho voluntário de conciliação no 

CEJUSC participei na formação de uma equipe de oito servidores que faziam 60 

mediações por dia”.  

O significado do trabalho para os magistrados não se resume a um resultado 

quantitativo de conciliações à medida que subjetivamente pode reconstruir relações 

afetivas entre as partes envolvidas no conflito.  

Uso de tecnologias 

Há um consenso entre os juízes entrevistados acerca dos benefícios do sistema 

de informatização no judiciário. “O uso das tecnologias de informação facilitou o 

trabalho e a agilidade dos tribunais”. Entretanto, destacaram alguns aspectos negativos 

para a saúde devido “ao uso permanente das telas e problemas de dores de cabeça e 

nos ombros e na coluna devido à concentração e à tensão muscular”. Pontuaram, 

ainda, sobre o uso das tecnologias: “facilitou os mecanismos de controle.... mas 

infelizmente estão sendo mal utilizadas como instrumento de controle e 

constrangimento”.  
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Outro aspecto de atenção sobre o uso das tecnologias está relacionado com a 

saúde mental e sofrimento psíquico dos magistrados: o aumento da produtividade e do 

isolamento do trabalho e a intensificação dos mecanismos de controle e de cobrança 

individual; alguns juízes relataram constrangimentos com este tipo de cobrança, 

centradas em parâmetros exclusivamente quantitativos.  

Reconhecimento 

Os magistrados se reconhecem como trabalhadores qualificados e 

comprometidos, cuja missão é “compreender as causas das partes em conflito para 

poder fazer justiça”. Compreendê-las vai muito além do conteúdo disponível nos autos, 

e durante a audiência “procuram captar a subjetividade entre os envolvidos” e, sempre 

que possível, preferem obter a conciliação entre as partes. 

Os juízes reconhecem a importância do trabalho que realizam e manifestaram 

satisfação pessoal quando a dedicação e empenho têm um resultado justo.  

Os juízes compreendem que existem muitos interesses econômicos 

representados pelos advogados das partes e referiram ainda que, “em alguns municípios, 

fazer um acordo é mais difícil que em outros, onde há predominância de advogados que 

inflam e convencem o reclamante sobre o montante elevado a receber”. Apesar deste 

contexto, predomina entre os magistrados a proposição de conciliação, “porque a 

sociedade precisa evoluir para que as partes interessadas estejam dispostas a 

dirimirem a essência do conflito”.  

A unanimidade em reconhecer-se no trabalho em si não acompanha a percepção 

de que o trabalho que executam não é reconhecido pelos outros. Alguns referiram que 

se sentem reconhecidos pelos advogados das partes, entretanto, os magistrados não se 

sentem reconhecidos pela instituição. Apesar de elogiarem o apoio e o suporte da equipe 

de servidores administrativos, os Juízes do Trabalho não se sentem reconhecidos pela 

própria instituição judiciária e manifestaram descontentamento com as cobranças de 

desempenho por parte da CNJ e da Corregedoria Regional.  

A maioria dos juízes entrevistados se ressente da impessoalidade das cobranças 

da corregedoria e da falta de reconhecimento e feedback positivo sobre o trabalho.  
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Cobranças da Instituição  

A função da corregedoria é de zelar para a normalidade administrativa e de 

produtividade dos processos do judiciário. O CNJ determina os parâmetros quantitativos 

e cabe ao corregedor fazer com que os juízes do TRT cumpram a média pré-

estabelecida, em número e em tempo de execução dos processos.  

Estabelece-se um parâmetro quantitativo médio de tempo para a conclusão da 

sentença no processo de responsabilidade do magistrado. Quando o(s) processo(s) 

ultrapassa(m) o período “tolerável” para conclusão, o magistrado recebe uma 

notificação padrão da corregedoria do TRT. O não atendimento à notificação poderá 

resultar na abertura de uma investigação preliminar da corregedoria, através do órgão 

especial de corregedores que poderá acatar ou não a abertura de processo disciplinar. O 

resultado da análise das justificativas apresentadas poderá resultar em arquivamento, 

advertência, censura, suspensão e aposentadoria compulsória (proporcional aos anos de 

contribuição).  

Para o desembargador entrevistado, “a prioridade deveria ser a divulgação da 

média do tribunal e situar os juízes nestes parâmetros e estabelecer prazos para a 

adequação”. Compreende também que há diferenças entre os juízes, desde os mais 

comprometidos e que sofrem mais até aqueles que acatam qualquer preliminar para 

concluir o processo. Avalia que o papel do corregedor deveria ser de orientação e 

entende que “não precisa ser prolixo para concluir um processo e fazer justiça e que 

todos devem se manter atualizados para produzirem uma sentença justa”. Segundo o 

desembargador, toda ação ou recurso adicional ao juiz deve corresponder a uma 

melhoria de resultados: “Se dou um recurso como um juiz auxiliar na vara espero um 

aumento de produtividade daquele juiz com relação ao seu desempenho anterior, 

entretanto, verifiquei que em muitos casos isto não aconteceu”. 

Por outro lado, “os juízes se sentem pressionados e ameaçados”. A maioria dos 

Juízes do Trabalho, substitutos ou titulares, manifestaram incômodo e descontentamento 

com o tipo de controle e a forma de cobrança quanto ao desempenho profissional. 

Referiram que a cobrança vinda do CNJ se acentuou entre 2006 e 2012 e criticaram a 

“influência na magistratura do modelo de gestão neoliberal do setor privado, que 

prioriza os resultados quantitativos (tempo, custo e produtividade), em detrimento de 

critérios qualitativos nos processos em curso”. 



 

37 
 

Os parâmetros quantitativos se baseiam na eficiência e número de processos: 

“com mais de 30 processos com mais de 30 dias úteis e nenhum com mais de 70 dias”.   

De fato, o trabalho imaterial dos magistrados demanda muito estudo, reflexão, 

experiência, erudição e mobilização da inteligência para produzir como resultado do 

trabalho uma sentença justa para as partes em conflito. O impacto e a repercussão de 

uma sentença vão além das partes diretamente envolvidas no processo, porque podem 

servir de jurisprudência para outros processos e inúmeras pessoas envolvidas.  

Neste contexto, deve-se considerar a natureza e a complexidade do processo 

examinado pelo Juiz do Trabalho, as partes envolvidas, os aspectos objetivos arrolados 

no processo e os aspectos subjetivos percebidos ou evidenciados nas audiências, cujas 

evidências e contradições examinadas não se resumem em sentenças técnicas 

conclusivas ou definitivas.  

Para os magistrados, os processos são singulares quanto à natureza e 

complexidade, cujo tempo para conclusão e decisão de uma sentença justa é variável. 

Relataram que alguns processos demandam muito mais tempo e, portanto, os dados 

qualitativos deveriam predominar sobre os critérios quantitativos, pois entendem que 

“na métrica quantitativa não se medem as questões subjetivas, que são a essência do 

trabalho”. Alguns apontaram “a adoção do critério impessoal das cobranças sem 

considerar ou avaliar o histórico do juiz e as respectivas singularidades”.  

“Nós somos o braço do Estado, e o sistema de metas quantitativas contribui 

para a desmotivação dos juízes e demais servidores. Não podemos reproduzir o assédio 

moral perpetrado pela própria instituição”.  

Além disso, para os Juízes do Trabalho entrevistados, o atual modelo é perverso, 

porque quando se acumulam mais de 30 processos por mais de 30 dias, aparece na tela 

do magistrado uma “bandeira vermelha” assinalando o atraso na conclusão dos 

processos que estão sob a sua responsabilidade, cuja métrica de produtividade não é 

interrompida e se mantem em fluxo contínuo, independentemente de férias ou 

afastamento. “Todos referiram que utilizam pelo menos 30 dias de férias para colocar 

os processos em dia”.  

Por outro lado, alguns Juízes do Trabalho que avaliaram seus desempenhos 

individuais como acima da média, pontuaram que não auferem qualquer gratificação 
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adicional, e tampouco recebem um reconhecimento simbólico, na forma de 

agradecimento ou feedback positivo por parte da Instituição. Ao contrario disso, “a 

gente trabalha com dedicação e receber uma cartinha de cobrança técnica e impessoal 

desanima porque estas práticas nos colocam como vilões”. A impessoalidade e 

“cobrança impositiva” é um problema e impacta negativamente no lado emocional dos 

juízes. 

Os entrevistados compreendem que as cobranças fazem parte da corregedoria, 

entretanto, “tratar todos da mesma maneira traz uma sensação de injustiça; por 

exemplo, aqueles que sistematicamente possuem muitos processos em atraso receberem 

a mesma carta daquele que tem um”. Acrescentam ainda que “as singularidades de 

cada um e o histórico do juiz deveriam ser considerados”. 

Para alguns magistrados, existe uma a falha estrutural na primeira instância, ao 

revelarem que os juízes estão sobrecarregados e citam, por exemplo, o município de 

Campinas com 2500 processos por mês. Destacam que, em algumas regiões, é mais 

difícil propor um acordo ou conciliação entre as partes envolvidas: 

“Em Campinas quase não há conciliação porque há muitos advogados que inflam e 

convencem o reclamante sobre o montante elevado a receber”.  

Gênero 

A proporção entre juízes e juízas do trabalho no TRT 15 é equilibrada, com 

49,7% de juízas, mas “apesar do elevado contingente de mulheres, há predominância 

de uma atitude machista na instituição”. A mesma distribuição proporcional não se 

verifica nos cargos ocupados pelas juízas titulares e desembargadoras. Entretanto, 

apesar da predominância de homens entre os desembargadores, a atual administração do 

TRT 15 é composta majoritariamente por mulheres, que ocupam os cargos na 

presidência e vice-presidências judicial e administrativa, além de outros cargos de 

direção. 

O processo de abertura de uma vaga para se candidatar ao cargo de Juiz Titular 

ou Desembargador, na maioria das vezes, está condicionado à aposentadoria dos seus 

ocupantes. Entre os critérios de promoção, existem parâmetros objetivos como a 

antiguidade, a prova de títulos (cursos de especialização, de atualização e pós-graduação 

sensu-stricto, tais como mestrado e doutorado), histórico de trabalho, ausência de 
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abertura de processos administrativos que resultaram em advertência, entre outros. Os 

critérios de avaliação também incluem questões subjetivas. “Nos critérios de promoção 

há discriminação de gênero e de colegas que trabalham em cidades menores”. Neste 

sentido, “Ainda há predominância da vaidade e da bajulação da Corte. Os juízes mais 

antigos ainda se apegam a estas questões de ego e poder”.  

Segundo o juiz desembargador entrevistado “Os juízes mais novos não exercem 

a política da Corte”. Enfatiza, ainda, que “Os Juízes do Trabalho precisam assumir a 

gestão administrativa da vara para saber o que está acontecendo e conversar mais com 

os servidores”. Na sua experiência, acrescenta que, “Ao contrário, do que acontece com 

maioria dos juízes, as juízas, de modo geral, conhecem as questões administrativas da 

Vara”. 

De fato, o tempo presencial das Juízas do Trabalho nas Varas é maior do que os 

juízes, que preferem trabalhar em Home Office. As juízas se envolvem mais com a 

equipe e na gestão dos seus servidores. Alguns juízes pontuaram as dificuldades na 

gestão de pessoas e sugerem “Treinamento focado na gestão e questões administrativas 

que toma muito tempo e os juízes não estão preparados e não são avaliados neste 

aspecto”.  

Algumas magistradas relataram as dificuldades em conciliar a carreira 

profissional com situações próprias da vida privada inerentes à maternidade e ao 

cuidado dos filhos, sobretudo na situação do início da carreira profissional como Juíza 

Substituta e itinerante.  

Percepção sobre a saúde  

“Precisamos nos cuidar e não sabemos como fazer isso”. A percepção dos 

magistrados é de sobrecarga física e mental associada ao trabalho, das cobranças da 

corregedoria e também acerca do contexto atual sobre o futuro da carreira e da 

aposentadoria. 

Sete magistrados avaliaram a própria saúde como regular e cinco avaliaram 

como boa. Entre os sinais e sintomas associados ao comprometimento da saúde, os 

magistrados destacaram: dores musculares em pescoço e coluna lombar, enxaqueca e 

depressão. Três deles tomam remédio controlado para dormir. 
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Entre os fatores desencadeantes referiram: “tensão nas audiências e 

inconformidade com a falta de caráter dos atores envolvidos” e “dificuldades em 

equilibrar a vida pessoal e profissional”. Aqueles que referiram ter boa saúde 

enfatizaram a conciliação entre vida privada e profissional e o apoio da família. “A 

família é suporte fundamental para reduzir o estresse profissional”.  Enfatizaram 

também se ocuparem de outros afazeres que dão prazer, como música e pintura. 

Há um consenso entre os entrevistados sobre a necessidade de “Diagnosticar as 

causas de sobrecarga que desencadeiam estresse físico e psicológico, principalmente 

porque os colegas estão no limite e tomando medicamentos para dormir” e enfatizam, 

ainda, o atual cenário de incertezas e preocupação sobre o futuro. “A insegurança sobre 

o futuro da Justiça do Trabalho e a aposentadoria é motivo de estresse, incluindo os 

próprios servidores”.   

Recomendações dos magistrados 

Diante deste cenário, os magistrados fizeram as seguintes sugestões: 

Sobre a corregedoria: Pontuaram que a corregedoria precisa ouvir os juízes de 

primeira instância “Por uma corregedoria mais humanizada que converse 

individualmente com o juiz que está fora da média e que seja prioritariamente 

educativa ao invés de corretiva”.  

Avaliaram que o histórico do juiz deve ser analisado e consideram, ainda, que 

sejam introduzidos parâmetros qualitativos, como a qualidade dos processos, por 

exemplo, “alguns colegas que julgam sumariamente e dão baixas e depois o processo é 

reaberto com a vinculação de julgamentos”.  

Importância da AMATRA XV: Enfatizaram a importância da entidade em 

representar os interesses dos magistrados do TRT 15, entretanto, reconhecem as 

dificuldades em conciliar interesses de três categorias diferentes. 

“A Amatra deve enfatizar os fatores psicossociais de risco que contribuem para 

o adoecimento dos juízes”. “No dia a dia predominam excesso de demanda e falta de 

comunicação e questões de assédio no processo de gestão e nos relacionamentos 

pessoais”. Neste aspecto entendem que a presente pesquisa é muito relevante e de 

interesse de todos os Juízes do Trabalho.  
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Os magistrados destacaram a importância da Escola dos Magistrados como 

campo de atualização e debates. “Entendem que a escola não deve ser ideologizada e 

deve conjugar a diversidade de opiniões”. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho dos magistrados demanda elevado esforço cognitivo e envolve a 

resolução de processos complexos que exigem muito estudo, reflexão, experiência, 

erudição e mobilização da inteligência para produção de uma sentença justa para as 

partes envolvidas. Deve-se, portanto, considerar a natureza e a complexidade dos 

processos examinados pelos magistrados do judiciário trabalhista no que se refere ao 

estabelecimento de metas de desempenho e cobranças por produtividade. 

De acordo com os resultados apresentados, as exigências de trabalho dos 

magistrados do TRT da 15ª Região associadas à cobrança por produtividade centrada 

em critérios quantitavivos são fator de risco para o desencadeamento de estresse 

relacionado ao trabalho. As demandas do trabalho foram correlacionadas com a elevada 

carga horária semanal dos magistrados e estão associadas à ocorrência de sintomas 

osteomusculares e ao presenteísmo. 

Quase um terço dos magistrados da amostra apresentaram presenteísmo com 

“menor capacidade de concentração e desempenho nas atividades de trabalho”, sendo 

que os piores resultados foram observados para a dimensão de “concentração mantida” 

em relação à dimensão de “trabalho finalizado”. Estes resultados sugerem que a 

condição de adoecimento no trabalho dos magistrados possa estar prejudicando a 

qualidade do trabalho realizado, ainda que não haja deficit quantitativo de 

produtividade.  

Tendo em vista a relação existente entre o presenteísmo e o absenteísmo, é 

fundamental que os magistrados que trabalham nestas condições de adoecimento sejam 

acompanhados, pois o parâmetro “produtividade” pode estar encobrindo uma situação 

de presenteísmo prévia a um afastamento do trabalho. 
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