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7 horas: 
produtividade 
com Justiça!
Em meados do século XIX, os trabalhadores 

chegavam a cumprir 18 horas diárias e so-
mente sua mobilização garantiu que estas 

jornadas se reduzissem. Uma das conseqüências 
desta luta é a origem da comemoração do Dia do 
Trabalhador em 1º de maio: manifestações, nos 
Estados Unidos, em 1886, que pleiteavam a re-
dução da jornada de 16 para 8 horas terminaram 
com seis trabalhadores mortos, oito presos e cinco 
deles condenados posteriormente à forca. Quatro 
anos depois, o Congresso Norte Americano deter-
minou a redução da jornada para 8 horas diárias. 

 Mas com a evolução da sociedade e do traba-
lho, essa luta continuou até que chegássemos as 
atuais jornadas dos servidores do Poder Judiciário 
e do MP, de seis e sete horas, respectivamente. 
Agora, uma portaria da PGR, a 707, questionando 
a produtividade dos servidores, quer alterar a 
jornada de todos os servidores vinculados ao MPU 
de 7 para 8 horas.  

Além disso, a portaria quer estabelecer o pon-
to eletrônico, que surgiu na revolução industrial 
para controlar os funcionários como um regime 
escravocrata. O que não se compreende é que em 
pleno século XXI, com a evolução do conceito de 
trabalho e produtividade, um dos órgãos respon-
sáveis pela Justiça queira retroceder e implantar, 
novamente, esse sistema. 

Qual a razão para transformar a repartição 
pública em uma unidade industrial, importando 
modelos de gestão voltados para a produtividade 
exacerbada? Será que vossas excelências não 
compreenderam que as atividades do setor pú-
blico não visam ao mercado, mas à sociedade e à 
promoção da cidadania? 

E isso não é uma luta sindical, mas uma luta 
mundial baseada em estudos empíricos. Compa-
rando-se a produtividade de um empregado com 
as horas por ele dedicadas à empresa, chega-se 
à conclusão que não há correlação entre ambas 
as variáveis, garante o Instituto de Empresa (IE), 
de Madri. Além de comprovar que trabalhar e 

estar no local de trabalho não são a mesma coisa, 
estudos do IE mostram que o trabalhador não é 
mais competitivo por trabalhar mais. De fato, na 
Espanha, o tempo que se desperdiça no local de 
trabalho equivale a 8,1% do PIB, enquanto nos 
EUA esse percentual é de 7,6%. “A questão não é 
trabalhar mais, e sim trabalhar melhor”, conclui.

O aumento da jornada pode provocar ab-
senteísmo, aumento de riscos psicossociais, 
prejuízos para a capacidade de concentração do 
trabalhador, bem como a perda de todos aqueles 
componentes salariais dados em  retribuição à 

flexibilidade do trabalhador, ao tempo por ele de-
dicado à empresa e à sua cumplicidade com ela.

No que se refere às horas trabalhadas e à 
produtividade, é evidente que as longas jornadas 
são um desperdício e acabam desmotivando o 
trabalhador a longo prazo. 

E é para isso que lutamos: para que os ser-
vidores do MPU tenham uma vida equilibrada e, 
ao mesmo tempo, com uma produção otimizada.  
Está mais do que comprovado de que sete horas 
é o suficiente para uma produção eficiente tanto 
para os servidores quanto para a sociedade. 

Sindjus fará assembléias em todos os ramos do MPU
As próximas semanas serão marcadas por fortes mobilizações 

no Ministério Público. Anote a data de sua assembléia! 

Órgão Data Horário  Local
MPM 13/03 16h30 Auditório
MPT 16/03 14h Auditório
PRR 16/03 16h Auditório

PRDF 20/3 14h Auditório (a confirmar)
PGR 21/03 16h Auditório do bloco F
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Jornada de trabalho 

Indignados com a decisão do Procurador-ge-
ral do MPDFT de publicar nesta sexta-feira 
(09/03) a regulamentação da portaria 707, 

que modifica a jornada de trabalho, os servi-
dores decidiram, na tarde desta quinta-feira 
(08/03), paralisar suas atividades por 24h no 
próximo dia 19 – data em que se inicia oficial-
mente o novo horário. Ao final da tarde deste 
mesmo dia, eles farão uma assembléia com 
indicativo de greve, podendo parar por tempo 
indeterminado.

A partir da próxima semana, os servidores 
vão realizar atividades diversas junto a todos os 
locais de trabalho do MPDFT para mobilizar os 
outros servidores para a paralisação do dia 19 
e mostrar aos membros com quem trabalham 
os motivos pelos quais se sentem prejudicados 
com a portaria.

O Sindjus também vai comunicar ao Procu-
rador-geral do MPDFT, por escrito, a decisão da 
categoria e solicitará, em caráter imediato, uma 
audiência, cobrar os compromissos assumidos 

na última reunião e reafirmar a posição contrá-
ria ao aumento da jornada.

  
REUNIão SEGUNDA-FEIRA 

Em função das decisões aprovadas na as-
sembléia, os servidores vão se reunir em grupos 
e discutir uma espécie de calendário formado 
por pequenas mobilizações a serem realizadas 
ao longo da próxima semana, durante o horário 
de expediente. A definição do calendário será 
feita em reunião programada para acontecer na 
segunda-feira (12/03), às 13h, no mezanino do 
MPDFT.

A assembléia de ontem foi convocada pelo 
Sindjus após a notícia recebida pelo coordena-
dor geral do sindicato, Roberto Policarpo, na 
noite da última quarta-feira, dada pelo Procu-
rador-geral do MPDFT, de que a portaria seria 
publicada nesta sexta-feira. 

“A mobilização dos servidores precisa co-
meçar imediatamente”, disse Policarpo durante 

a assembléia com os servidores, já que a pior 
situação é observada no MPDFT.

“Estou indignado. A notícia mostra clara-
mente que houve o rompimento de um acordo 
feito pelo procurador-geral com dezenas de 
servidores que foram conversar com ele na 
presença de representantes do sindicato. Foi um 
compromisso sério assumido que, agora, não 
vale mais. Temos que brigar para reduzir nossa 
jornada”, afirmou Irani Braga Ramos, servidor 
da perícia do MPDFT, ao expressar o sentimento 
de todos durante a reunião.

  
AGENDA/ MPDFT: PELA DERRUBADA DA 
PoRTARIA 707 
  
PERíoDo ENTRE 12 E 16/03: SEMANA 
INTENSA DE MoBILIzAção DoS SERvI-
DoRES Do MPDFT 
  
19/03: PARALISAção DE 24H,  CoM INDI-
CATIvo DE GREvE. 

Servidores do MPDFT aprovam greve contra a portaria 707 

No primeiro dia de março, depois de se 
reunir com a procuradora-geral do 
Ministério Público Militar (MPM), Maria 

Esther Henrique Tavares, o coordenador-geral 
do Sindjus, Roberto Policarpo, saiu com a ga-
rantia de que ela só regulamentaria a portaria 
707 após a decisão final do Conselho. 

Na tarde de ontem (8/3), Roberto Poli-
carpo se reuniu novamente com Maria Esther 
para reafirmar esse compromisso, visto que o 
procurador-geral do MPDFT, Leonardo Bandar-
ra, informou, no dia 7 de março que havia uma 
decisão do MPM, MPT e MPDFT no sentido de 
regulamentar a portaria até sexta-feira (9/3).

Segundo Policarpo, Maria Eshter se com-
prometeu a conversar novamente com todos os 
procuradores gerais. Mas, assim como afirmou 
Leonardo Bandarra, Maria Esther disse estar 
sofrendo pressão da PGR para regulamentar a 
portaria.

 Com o posicionamento dos três ramos o 
Sindjus decidiu convocar uma assembléia para 
os servidores do MPM na próxima terça-feira 
(12/3), às 16h30, no auditório do MPM. A 
Asempt foi convidada para somar forças nesse 
momento. Participe você também!

Servidores do MPM 
realizam assembléia na 

próxima terça-feira 

Os Procuradores-gerais do MPM, MPT e MPDFT argumentam que a portaria 707 será 
modificada pelo Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Mas acreditam que 
isso não irá ocorrer neste mês.Os servidores propõem, então, a inversão disso: que 

primeiro a portaria seja reexaminada e somente depois, regulamentada. No requerimento en-
caminhado pelo Sindjus ao conselho, o sindicato pede:

 1. A fixação da jornada de trabalho dos servidores do MPU em 35 horas semanais.

 2. O afastamento da redução proporcional de remuneração.

 3. A substituição do controle eletrônico de freqüência por folha de ponto, com a suspensão de 
qualquer procedimento de licitação em andamento.

4. A alteração do divisor para o cálculo das horas extras.
5. Ocumprimento de horário especial ao servidor estudante, mesmo fora do horário de fun-

cionamento do órgão e com fixação da jornada em 30 horas semanais, se necessário, para 
compatibilizar a grade curricular com o exercício do cargo.

6. O pagamento de hora extra aos servidores ocupantes de função de confiança ou cargos em 
comissão, quando ultrapassada a jornada regular.

7. O pagamento de horas extras aos especialistas de saúde e periciais com especialidade 
em medicina, quando trabalharem horas extras excedentes à jornada especial, também 
devidas aos analistas de saúde ocupantes de função de confiança ou cargos em comissão, 
quando ultrapassarem a jornada regular de sua especialidade.

Servidores querem que Conselho 
Superior analise requerimento


