
Regina Lúcia Nogueira



Qual o custo médio de 
1 dia de licença médica 
de 1 magistrado?

Despesa/Dia Média: R$ 1.539,63



Cidadãos

Famílias

Sociedade

Nação

“São órgãos do Poder Judiciário: … os 

Tribunais Regionais Federais e Juízes 

Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

os Tribunais e Juízes Eleitorais; os Tribunais 

e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes dos 

Estados e do Distrito Federal e Territórios.”
(Constituição Federal, Art. 92, VII )

Outras 
Instituições

TJDFT:
• Servidores
• Magistrados
• Alta Administração

Magistratura: 
Papel, Função,
Responsabilidades



Efeito escalar do 
cuidado com 1 
magistrado

Relatório Justiça em Números 2017 (Brasil, 
2017, p. 15) - os juízes do primeiro grau 
resolveram definitivamente 1.788 causas, 
em média, ao longo do ano-base 2016. 



Saúde Mental (Cerebral): Qual o efeito do 
estresse sobre o cérebro?
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• Alterações de funções cerebrais, logo após o terremoto de 
Sichuan (13-25 dias), especialmente em regiões do cérebro 
importantes para o processamento de emoções.

• Alterações na integração funcional de circuitos neurais.
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Sismo de Sichuan (China)
Magnitude 8.0

12/05/2008

Pessoas diretamente afetadas: 45 milhões
Mortes confirmadas: 69.227
Feridas: 374.643
Desaparecidas: 1.,923
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ENCÉFALO E
REDES NEURAIS
(CONECTOMA)

As estruturas cerebrais se comunicam internamente e umas com as outras, 
por meio de feixes de fibras nervosas (tractos ou vias), formando as redes 
neurais.
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• Um dos primeiros estudos a usar experiências reais de 
sobreviventes do mesmo evento com risco de vida

• Estudos de neuroimagem mostraram que as 
lembranças do evento desencadearam aumento da 
ativação em regiões do cérebro ligadas à memória 
emocional, incluindo a amígdala, lobo temporal 
medial, linha média anterior e posterior e córtex 
visual.
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Em 24 de agosto de 2001, o voo 
Air Transat 236 (Toronto-Lisboa) 
realizou o maior voo planado 
registrado na aviação comercial a 
jato (120 Km), devido a uma pane 
seca e um erro do piloto 
sobrevoando o Oceano Atlântico.
306 pessoas a bordo 
sobreviveram



 Resultados mostrando, pela primeira vez, que um breve episódio de estresse 
inescapável pode induzir mudanças neuroarquitetônicas de longo prazo no 
cérebro. 

 O estresse agudo é suficiente para causar efeito desestabilizador sobre o 
córtex pré-frontal.



CÓRTEX PRÉ-FRONTAL

• Capacidade de  Planejar e Pensar 
sobre as consequências de suas 
ações

• Monitoramento de Erros
• Raciocínio Flexível
• Controle da Atenção 

concentrada
• Regulação Emocional
• Estabelecer Metas
• Integração de 

Pensamento/Emoção/Ação
• Recuperação autobiográfica
• Memória episódica
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Efeito desestabilizador no córtex pré-frontal 



Amígdala AmígdalaCórtex 
Insular

Córtex 
pré-frontal 

ventromedial

Córtex 
cingulato 
anterior dorsal

Hipocampo
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Redes Corticais

Hipocampo

Neurônios: conexões entre os 
neurônios são fortalecidas 
aumentando a probabilidade 
de dispararem juntos

Sinapses: Aumento da eficácia 
da transmissão sináptica.

Impulso Nervoso

Neurotransmissores

Receptor 
Farmacológico

Aumento da 
quantidade de 
neurotransmissor 
e de receptores



2013
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Diretrizes para o Manejo de Condições 

especialmente relacionadas ao 

estresse.



LUTA FUGA

CONGELAMENTO

Córtex  Pré-Frontal
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Respostas:



LUTAR FUGIR

CONGELAR

Córtex  Pré-Frontal
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Esgotamento 
profissional

Abuso de 
Substâncias

Sofrimento Ético

Solidão e Medo 
de não alcançar 

os objetivos

Multifatorialidade 
do Adoecimento 
na magistratura,
Exemplo

Adoção ne 
Novos Métodos 

de Gestão

New Public 
Management 
(modelo que 

privilegia 
números, 
prazos e 

produtividade)

Carga de trabalho 
excessiva que ultrapassa os 
limites intelectuais, físicos e 

psíquicos

Pressão psicológica

Assédio

22/08/2017 Christophe Dejours



O NJC oferece 
treinamento judicial 
para juízes dos Estados 
Unidos.

Exemplo de relato de 
sintomas:

“Quando saio para 
correr, de repente, 
vejo o rosto 
queimado de uma 
criança de cinco anos 
na minha cabeça, e 
isso não vai embora", 
escreveu um juiz 
anonimamente.

Magistratura e 
Trauma





Programa de Aprimoramento da Alta Performance e 

Excelência de Magistrados do TJDFT



Lançamento 15/08/2016



Preservar e potencializar o funcionamento

cerebral de profissionais de alta

performance por meio de estratégias

neurocognitivas, baseando-se em princípios

e estudos da Neurociência e da Psicologia,

favorecendo a excelência.

Objetivo



Como favorecer o 
aumento da 
RESILIÊNCIA dos 
magistrados?

• Recuperação rápida dos efeitos negativos dos 

eventos estressantes.

• Preservação  da capacidade de crescimento, 

embora enfrentando adversidades.

(Herrman, 2011).



• O Projeto Research Domain Criteria (RDoC - Critérios de Domínios de Pesquisa) 
é uma iniciativa do National Institute os Mental Health (NIMH – Instituto 
Nacional de Saúde Mental).

• Objetiva compreender a SAÚDE MENTAL e os TRANSTORNOS MENTAIS por 
meio de uma Matriz Conceitual que integra diversos níveis de conhecimento 
(ex. genética, Neurociência, ciência comportamental), a fim de explorar as 
dimensões básicas de funcionamento que abrangem toda a gama do 
comportamento humano.
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DOMÍNIOS DO 
FUNCIONAMENTO 

HUMANO 
NORMAL E 
ANORMAL

CONSTRUTOS

UNIDADES DE 
ANÁLISE

1. Sistemas de Valência Negativa
2. Sistemas de Valência Positiva
3. Sistemas Cognitivos
4. Sistemas para Processamento Social
5. Sistemas de Regulação e excitação
6. Sistemas Sensório-motores
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• Elementos comportamentais
• Processos
• Mecanismos
• Respostas

• Genes
• Moléculas
• Células
• Circuitos cerebrais
• Fisiologia
• Comportamentos
• Autoavaliação
• Paradigmas

Matriz Conceitual
RDoC
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Matriz Conceitual 
RDoC

.
DOMÍNIOS DO FUNCIONAMENTO HUMANO NORMAL E ANORMAL

(Principais sistemas de emoção, cognição, motivação e comportamento social)

1. Sistemas 
de Valência 

Negativa

Responsáveis 
por respostas 
a situações ou 

contextos 
aversivos

2. Sistemas 
de Valência 

Positiva

Responsáveis 
por respostas 
a situações ou 

contextos 
motivacionais 

positivos

3. Sistemas 
Cognitivos

Responsáveis 
por processos 

cognitivos 
(ex. atenção, 
perecepção, 

memória, 
linguagem)

4. Sistemas 
para Proces-

samento 
Social

Medeia 
respostas a 

configurações 
interpessoais 

de vários 
tipos (ex. 

percepção e 
interpretação 
das ações dos 

outros.

5. Sistemas 
de 

Regulação e 
excitação

Responsáveis
por gerar 

ativação de 
sistemas 

neurais de 
alerta, ciclo 

sono-vigília e 
ritmos 

circadianos.

6. Sistemas 
Sensório-
motores

Responsáveis pelo
controle e 

execução de 
comportamentos 

motores e seu 
refinamento 

durante o 
aprendizado e o 

desenvolvimento.

O uso desses domínios pode ser aprimorado?



Estratégias 
Neurognitivas

Ação ou processo 

deliberadamente 

empregado pelo 

indivíduo...

visando criar 

condições para um 

funcionamento 

ampliado do cérebro...

e consequente 

aumento da efetividade 

diante de diferentes 

tipos de estresses.



Estratégias 
Neurognitivas

Julgamento e Tomada de Decisão

Gestão do Pensamento

Gestão da Emoção

Atenção e Concentracão

Mindfulness (Atenção Plena)



1. Pró-Excelência 
Encontros

2. Pró-Excelência 
Oficinas



PRÓ-EXCELÊNCIA - ENCONTROS

FinaisIniciais



PRÓ-EXCELÊNCIA – Oficinas 

• Oficina 1: Julgamento e Tomada de Decisão

• Oficina 2: Atenção, Concentração e Mindfulness

• Oficina 3: Gestão do Pensamento e Gestão da Emoção



RESULTADOS



Avalição da Efetividade do Programa Pró-Excelência

Efeito sobre o estresse

Efeito sobre dimensões do Bem-Estar Psicológico

• Relação Positiva com os Outros

• Autonomia

• Domínio do Ambiente

• Propósito na Vida

• Crescimento Pessoal

• Auto aceitação

Efeito sobre  Indicadores do CNJ



Presença de quadro de estresse nos magistrados

(Antes e Após o Programa Pró-Excelência Encontros)



Número de Sintomas Físico e Psicológicos 

(Antes e Após o Programa Pró-Excelência Encontros)



Bem-Estar Psicológico

(Antes e Após o Programa Pró-Excelência Encontros)





Indicadores do Censo do Poder Judiciário



Indicadores do Censo do Poder Judiciário



Indicadores do Censo do Poder Judiciário



Efeito sobre os Indicadores - 1 e 4, 5 e 6

Satisfação com a escolha profissional de 

ser magistrado

Alcande de metas de produtividade



Efeito sobre os Indicadores  - 13, 14, 15 e 16

Satisfação com a carreira da magistratura Relações profissionais cotidianas com 

outros magistrados



Efeito sobre os Indicadores  - 13, 14, 15 e 16

Relações profissionais cotidianas com 

servidores do seu local de trabalho

Relações profissionais cotidianas com a 

alta administrção do tribunal



Efeito sobre os Indicadores - 17 e 20

Resultado do trabalho prestado aos 

cidadãos

Qualidade de vida/saúde no trabalho



Efeito sobre os Indicadores – 32, 33 e 34

Implementação de novas ideias ou 

soluções para melhorar a gestão da 

unidade judiciária

Tempo e disposição para aprimorar 

conhecimentos a respeito dos remas com 

os quais trabalha



Efeito sobre os Indicadores – 32, 33 e 34

Valorização pelo exercício da magistratura





PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO INNOVARE

2017



PROGRAMA JUSTIÇA VIVA



O PAPEL DO JUDICIÁRIO NO ALCANCE DA PAZ SOCIAL



X FONAVID - FÓRUM NACIONAL DE JUÍZES DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Recife, de 11 a 15 de novembro de 

2018
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