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“Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-
la; quando não é favorável devemos transformá-la,
e  quando  não  pode  ser  transformada,  devemos
transformar a nós mesmos.”

Emil Frankl
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1. APRESENTAÇÃO

A  Secretaria-Geral,  a  Diretoria  Administrativa  e  a  Coordenadoria  de

Planejamento e Gestão trazem à apreciação da Procuradoria-Geral de Justiça o

projeto de alteração da jornada de trabalho dos servidores do Ministério Público do

Estado de Rondônia, bem como do horário de funcionamento da Instituição.

A busca por alternativas à jornada de trabalho atualmente instituída é

justificada por variados motivos, os quais estão compilados no presente projeto.

Modificar  o  horário  para  expediente  único  ou  jornada  única  de  duas  turmas

impacta  diretamente  as  atividades  institucionais,  gerando  inclusive  efeitos

externos à sociedade.

Para  tanto,  buscou-se  no  presente  projeto  a  reunião  e  a  análise  de

diversos  dados,  dividindo-se  em três  grandes  aspectos:  Impactos  Financeiros;

Impactos Sociais; e Impactos Ambientais.

Este estudo foi elaborado mediante a utilização de dados internos das

Diretorias, Departamentos e Seções Administrativas e da área-fim, bem como por

meio de estudos já realizados por Instituições públicas e privadas sobre o assunto,

em que  se  analisam os  prós  e  os  contras  da adoção  da  jornada de  trabalho

diferenciada, visando fornecer ao Procurador-Geral de Justiça dados consistentes

para a tomada de decisão quanto à eventual alteração.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Este projeto tem como objetivo geral subsidiar a Alta Administração com

informações  socioeconômicas  visando  à  alteração  da  jornada  de  trabalho  no

âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Otimização e racionalização dos recursos financeiros e materiais;

b) Melhoria da qualidade de vida dos integrantes do Ministério Público;

c) Sustentabilidade ambiental.
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3. PÚBLICO-ALVO

Integrantes do Ministério Público do Estado de Rondônia e a sociedade

em geral.

4. RESULTADOS ESPERADOS

a) Redução das despesas de custeio;

b) Melhoria da qualidade de vida dos integrantes do Ministério Público;

c) Melhoria da eficiência e produtividade nos serviços oferecidos à sociedade.

5. FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público do Estado de Rondônia, tal como todas as demais

Instituições  Públicas,  está  sendo  diretamente  atingido  pelo  atual  cenário  de

incertezas orçamentárias e financeiras, fruto da crise econômica e de todas as

demais circunstâncias que envolvem o cenário político brasileiro.

Ao final do primeiro trimestre do corrente exercício, o Tribunal de Contas

do  Estado  de  Rondônia  analisou  o  comportamento  da  Receita  Estadual,

recomendando a devida cautela e a adoção de providências profiláticas quanto

aos gastos administrativos:

[…] em  fevereiro/2016  houve  crescimento  (nominal)  de
27,23%, depois de acentuado declínio  em janeiro/2016 (26,50%).
Precisamente, no acumulado do ano frente ao mesmo período do
ano anterior, o percentual é negativo em pouco mais de 1%. Em
termos reais, isto é, descontado o efeito da inflação, medida IGP-DI1,
este índice representa queda de 10,53% na Fonte do Tesouro. 

[…]  Recente  estudo  publicado  pela  conceituada  revista
Conjuntura  Econômica,  edição  de  janeiro/20162,  aponta  que  a
arrecadação federal não deve mais voltar à excepcional fase pré-
crise, o que certamente terá impactos na previsão estipulada pela
Secretaria  de  Tesouro  Nacional  (STN),  trazendo  para  baixo  os
repasses aos Estados. 

[…]  Diante  do  grave  cenário  de  crise  institucional  e
econômica  por  qual  passa  o  país,  aliado  aos  já  claros

1  O IGP-DI no acumulado dos últimos 12 meses foi de 11,62%.

2  http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=4028818B379EFC9401379FA912825D74&contentId=8A7C82C5519A54780152654B6F197162
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desdobramentos  de  queda  de  atividade  e  arrecadação  em
Rondônia,  a  palavra  de  ordem  é  cautela,  visto  que  o  grau  de
incerteza é bastante elevado e não se sabe exatamente qual é o
tamanho do vale por qual estamos passando.

Dessa forma,  a  adoção de  medidas  para a  contenção  das  despesas

administrativas  é  imprescindível  e  vem  sendo  conduzida  por  diversas  outras

Instituições Públicas pelo país, dentre as quais podemos citar o Ministério Público

Federal,  que, pela Portaria nº 55, de 5 de maio de 2016,  alterou  o horário de

funcionamento  de suas  unidades,  de  modo  a  contribuir  com  as  medidas

necessárias à redução de despesas, e também o Ministério Público do Trabalho da

14ª Região,  que editou a Portaria nº 17, de 29 de fevereiro de 2016, no mesmo

sentido.

Acresça-se também o relatório de Pesquisa de Clima Organizacional, nos

autos do procedimento administrativo nº 2012001120016235, que, ao analisar os

resultados da experiência de horário corrido instituído no Cartório Judiciário da

capital,  apontou considerável  melhora no nível  de absenteísmo3,  qualidade de

vida e produtividade.

Por fim, este projeto se alinha ao Planejamento Estratégico institucional

– 2013/2020, especificamente com os objetivos estratégicos 3.1.3.1 – Fortalecer

os  processos  de  planejamento  e  gestão,  aprimorando  seus  mecanismos  e

objetivando  a  execução  da  estratégia  organizacional,  e  2.1.1.1  –  Aprimorar  o

Ministério Público de Rondônia em sua política  de valorização e motivação de

membros  e  servidores  por  meio  de  elaboração  e  execução  de  projetos

institucionais, observando as diretrizes do Planejamento Estratégico Nacional do

Ministério Público.

6. JORNADA ATUAL DE TRABALHO NO MP/RO

6.1.  COMPETÊNCIA  PARA  MODIFICAÇÃO  DO  HORÁRIO  DE  CUMPRIMENTO  DA
JORNADA DE TRABALHO

Consoante a Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993, que

dispõe sobre a Lei  Orgânica do Ministério Público do Estado de  Rondônia,  são

3 Ausência do servidor no ambiente de trabalho por inúmeras razões: doenças,  faltas, direitos
legais, etc. 
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atribuições do Procurador-Geral de Justiça:

Art.  45.  O  Procurador-Geral  de  Justiça,  com  prerrogativas  e
representação de chefe de poder, possui como atribuições, além de
outras  que  lhe  forem conferidas  em lei:  (Redação  dada  pela  Lei
complementar nº 637, de 2011)
I – administrativas:
[...]
23  -  instituir  e  regulamentar  a  composição,  atribuições  e
funcionamento dos órgãos auxiliares do Ministério Público, ouvido o
Colégio de Procuradores ou o Conselho Superior, conforme o caso;
[...]
40 - praticar atos e decidir questões relativas à administração geral
e execução orçamentária do Ministério Público; [...]

A Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992, em seu artigo

55, § 1º, dispõe que “os Chefes dos Poderes, Procurador-Geral do Ministério Público

e Presidente do Tribunal de Contas estabelecerão o horário para o cumprimento de

jornada semanal de trabalho” [grifo nosso].

Segundo o Manual do Ordenador de Despesas, editado pelo Conselho

Nacional do Ministério Público – CNMP, “cada Ministério Público tem autonomia

para determinar sua própria jornada de trabalho, respeitadas as normas do ente

federativo  pertinente”.  Dessa  forma,  é  legalmente  possível  e  aceitável  a

modificação da jornada de trabalho pela Procuradoria-Geral de Justiça.

6.2. JORNADA DE TRABALHO NO MP/RO

A Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992, assim dispõe:

Art. 55 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40
(quarenta)  horas  semanais  de  trabalho,  salvo  quando  disposto
diversamente em lei ou regulamento próprio.
[…]
§  2º  -  Além  do  cumprimento  do  estabelecido  neste  artigo,  o
exercício em comissão e função gratificada exige dedicação integral
ao  serviço  por  parte  do  comissionado,  que  pode  ser  convocado
sempre que haja interesse da administração.

A jornada de trabalho dos servidores do Ministério Público do Estado de

Rondônia está regulamentada na Resolução/PGJ nº 17, de 13 de julho de 2011,

sendo de 8 (oito) horas diárias, divididas em 2 (dois) turnos de 4 (quatro) horas

cada, no período das 8h às 12h e das 14 às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
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nos casos previstos em lei específica. 

Por  conveniência  da Administração,  a  jornada de  trabalho às  sextas-

feiras é de 6 (seis) horas corridas, cumprida em dois turnos, no período das 7h às

13h ou das 12 às 18h. Excetuam-se desta jornada os ocupantes de cargos de

Assistente  de  Promotoria  e  Assessor  Jurídico,  cujos  horários  são  definidos  de

maneira diversa pela chefia imediata. 

Referida  Resolução  concede  o  tempo  de  15  (quinze)  minutos  para

lanche,  por  turno,  cabendo  às  chefias  imediatas  o  escalonamento  dos  seus

servidores, de forma a evitar o esvaziamento do respectivo setor de trabalho.

Também fazem jus à jornada de 6 (seis) horas ininterruptas:

I  -  os  servidores  efetivos,  que  não  possuam cargo  comissionado  ou

função gratificada, com idade igual ou superior a sessenta anos; 

II  -  a  servidora  que  comprovadamente  seja  mãe  de  pessoa  com

deficiência,  considerada  dependente  sob  o  aspecto  socioeducacional  e  em

situação que exija o atendimento direto da servidora; 

III - as servidoras com filhos de até 1 (um) ano de idade.

Tabela 1
 Nº de servidores que laboram em carga horária reduzida

Motivo Qtd. de horas diárias Qtd. de servidores

DEPENDENTE – PCD 4 8

MÃE-PROTETORA 5 8

8ª PMJ-TUDO AQUI

6

1

CARTÓRIO JUDICIÁRIO 11

DEPENDENTE – PCD 2

ESTUDANTE 6

IDADE – MELHOR HORÁRIO 19

PROTOCOLO – CAPITAL 2

RECEPÇÃO 4

SERVIDOR – PCD 3

TELEFONIA 8

TRATAMENTO MÉDICO 1

TOTAL 73
Fonte: Gerência de Recursos Humanos (junho/2016).
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Na tabela acima, observa-se que 73 (setenta e três) servidores laboram

em carga horária reduzida, o que corresponde a aproximadamente 7,77% (sete

vírgula  setenta  e  sete  por  cento)  do  total  de  940 (novecentos  e  quarenta)4

servidores. 

7. ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Considerando a abrangência dos dados a serem analisados, a falta de

um centro de custo instituído e a limitação temporal existente, este projeto se

concentra nos  custos de  auxílio-transporte  dos  servidores,  estagiários (bolsa e

auxílio-transporte), energia elétrica e água potável, traçando um paralelo entre

jornadas de trabalho diárias de 8 horas (em dois turnos), 7 horas (turno único) e 6

horas (em turno único e em dois turnos, com revezamento).

7.1 IMPACTOS FINANCEIROS

7.1.1 Auxílio-transporte dos servidores

O auxílio-transporte é disciplinado pela Resolução/PGJ nº 1, de 18 de

janeiro de 2008, tem natureza indenizatória e é concedido em pecúnia para o

custeio parcial de despesas realizadas com transporte pelos servidores do quadro

administrativo  do  Ministério  Público,  estagiários  e  reeducandos,  nos

deslocamentos de suas residências para o local de trabalho e vice-versa. 

Nos termos da norma supracitada, sabe-se que o valor concedido ao

servidor corresponde à quantidade de dias úteis multiplicada pelo valor da tarifa

do  transporte  público  coletivo  instituída  na  cidade  de  Porto  Velho/RO,

considerando-se ainda o respectivo número de deslocamentos. 

Neste item será analisado o impacto apenas do valor despendido com

servidores, pois as despesas com estagiários constam no item 7.1.2 deste projeto.

4 Quantitativo referente ao mês de maio/2016 (servidores efetivos, comissionados e cedidos ao
MP/RO), conforme informações da Gerência de Recursos Humanos.
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Tabela 2

Auxílio-transporte pago aos servidores em 2016

MÊS VALOR (R$)

JANEIRO 107.785,60

FEVEREIRO 131.734,20

MARÇO 120.200,60

ABRIL 123.578,00

MAIO 134.386,20

Total pago (1) 617.684,60

Valor mensal médio pago (2) 123.536,92

Estimativa de despesa com auxílio-transporte em 12 meses (3)  1.482.443,04

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

(1) Até o mês de maio/2016, considerando a atual jornada de trabalho.
(2) Total pago dividido por 5 meses.
(3) Valor mensal médio multiplicado por 12 meses.

Conforme se infere da tabela acima, o MP/RO dispendeu o valor de R$

617.684,60  (seiscentos  e  dezessete  mil  seiscentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e

sessenta centavos),  no período de  janeiro  a  maio/2016,  para o pagamento de

auxílio-transporte  aos  servidores,  considerando  a  atual  jornada  de  trabalho.

Tomando-se por base o valor médio pago até o mês de maio/2016, a despesa

estimada para o período de 12 (doze) meses é de R$ 1.482.443,04 (um milhão

quatrocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro

centavos).  Esse  valor  poderá variar  em razão de  que o dispêndio  global  com

auxílio-transporte depende do número de servidores,  reajuste da passagem do

transporte  público,  quantidade  de  vales  necessários  aos  deslocamentos,  dias

úteis, entre outras variáveis.
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Na tabela a seguir, tem-se a estimativa de valor a ser despendido para

pagamento de auxílio-transporte aos servidores para o turno da tarde, em um

período  de  12  meses,  que  corresponde  ao  montante  anual  de  R$ 741.221,52

(setecentos e quarenta e um mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois

centavos). Por sua vez, este valor corresponderá à economia a ser alcançada com

a adoção de turno único de trabalho, independente da jornada ser de 6 ou 7 horas

corridas ou mesmo dois turnos de 6 horas corridas com revezamento de equipes. 

Tabela 3 

 Auxílio-transporte pago aos servidores em 2016 para o turno da tarde

Mês Valor (R$)

JANEIRO 53.892,80

FEVEREIRO 65.867,10

MARÇO 60.100,30

ABRIL 61.789,00

MAIO 67.193,10

Total pago (1) 308.842,30

Valor mensal médio pago (2) 61.768,46

Estimativa de despesa com auxílio-transporte em 12 meses (3) 741.221,52

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

(1) Até o mês de maio/2016.
(2) Total pago dividido por 5 meses.
(3) Valor mensal médio multiplicado por 12 meses.

Examinando detidamente o efeito do turno único de trabalho, percebe-

se que na prática o deslocamento dos servidores passará a ser de apenas 2 (duas)

vezes ao dia, um da residência para o trabalho e o segundo do trabalho para a

residência. Dessa forma, a Instituição deixaria de desembolsar anualmente cerca

R$ 741.221,52  (setecentos e quarenta e um mil duzentos e vinte e um reais e
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cinquenta  e  dois  centavos)  com  auxílio-transporte  para  os  deslocamentos  dos

servidores no intervalo intrajornada5, conforme Tabela 3.

Cumpre  frisar  que  o  valor  estimado  de  economia  poderá  sofrer

variações  decorrentes  de  novas  nomeações  de  servidores  ou

exonerações/vacâncias.  Outro  aspecto  que  merece  menção  é  que  a

implementação  de  turno  único  de  trabalho  pode  amortecer  os  impactos

financeiros  decorrentes do reajuste das  passagens de transporte  coletivo (que

serve de base para o cálculo do auxílio-transporte). Ressalta-se que este serviço

tem na sua composição de custo o preço dos combustíveis, insumo que torna o

valor da tarifa de ônibus muito sensível à elevação dos custos com combustíveis,

principalmente o diesel. 

7.1.2 Estagiários

A  projeção  anual  de  redução  de  custos  com estagiários  (superior  e

médio)  teve como parâmetros os quantitativos por  turno (manhã e tarde)  e  a

soma dos valores com o pagamento do auxílio-transporte e pagamento de bolsa

no mês abril de 2016, conforme disposto abaixo. 

Tabela 4

 Quantidade de Estagiários e valores pagos por turno – abril 2016

Nível Turno Quantidade Valor (R$)
 Médio Manhã 97 37.841,40 

Superior Manhã 89 83.235,19 
Médio Tarde 81 32.855,60 

Superior Tarde 23 22.322,35 

Total 290 176.254,54 
Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Com base nas opções de turno único com jornadas de trabalho de 6 ou 7

horas  corridas,  deduz-se  que  o  quantitativo  de  estagiários  ficará  limitado  ao

5 Conforme o Art. 71 da CLT, “Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas,
é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de
1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2
(duas) horas”.
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período  matutino.  Assim,  a  não  utilização  de  estagiários  no  turno  da  tarde

(atualmente  são  cerca  de  104  neste  período),  importará  em uma redução  da

despesa mensal de aproximadamente R$ 55.177,95 (cinquenta e cinco mil cento e

setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Fundamentalmente,  infere-se  que  o  impacto  anual  da  alteração  da

jornada  de  trabalha  para  turno  único  poderá  gerar  uma  economia  anual  de

aproximadamente R$ 662.135,40 (seiscentos e sessenta e dois mil cento e trinta e

cinco  reais  e  quarenta  centavos),  valor  este  apurado  pelo  resultado  da

multiplicação do número de meses do ano (12 meses) pelo valor do mês de abril

do  ano  corrente  (R$  55.177,95)  gasto  com os  estagiários  da  tarde,  conforme

demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 5

Redução anual estimada de gastos com estagiários

Descrição
Quantidade

de estagiários Valor Estimado(R$)
Gasto anual com Estagiários nos dois 
turnos 290 2.115.054,48
Gasto anual com Estagiários somente no 
turno manhã 186 1.452.919,08
Redução de gastos com estagiários associado ao turno único (R$)  662.135,40
Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Com  base  nos  valores  de  abril/2016,  mantendo-se  constantes  os

quantitativos de estagiários e valores pagos a título de bolsa e auxílio-transporte,

e  permanecendo  a  atual  jornada  de  trabalho,  os  prognósticos  indicam  gasto

aproximado de  R$ 2.115.054,48 (dois  milhões  cento e  quinze  mil  cinquenta e

quatro reais e quarenta e oito centavos). Este valor não se altera no caso de 2

(dois) turnos de 6 (seis) horas corridas. Todavia, ficou evidenciado na Tabela acima

que a adoção de um turno único, seja com jornada de trabalho de 6 ou de 7 horas

corridas, resultará em redução na despesa equivalente ao montante anual de R$

662.135,40  (seiscentos  e  sessenta  e  dois  mil  cento  e  trinta  e  cinco  reais  e

quarenta centavos). 
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7.1.3 Energia elétrica

Os horários do MP/RO abrangem tanto as unidades administrativas que

funcionam diariamente com revezamento de servidores por turno de 6 (seis) horas

corridas (das 7h às 18h) quanto as unidades com jornada de trabalho em dois

turnos de 4 (quatro) horas, com intervalo intrajornada (primeiro turno das 8h às

12h e segundo das 14h às 18h). Acresça-se que o horário de entrada ou saída

poderá  variar  em  até  30  (trinta)  minutos  por  turno  diário  em  relação  ao

expediente, conforme previsto em resolução6. Nesses termos, ficou estabelecido

que o período de funcionamento do MP/RO, utilizado para efeito de cálculos neste

projeto, é das 6h30min às 18h30min, totalizando 12 (doze) horas por dia útil. 

Conforme Relatório de Gestão Institucional do MP/RO – 2015, os valores

pagos  às  empresas distribuidoras de energia elétrica, em 2015, totalizaram R$

1.965.432,34 (um milhão novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta

e dois  reais  e  trinta e quatro centavos).  Comparando-se os gastos  de energia

elétrica com os custos do funcionamento durante 12 (doze) horas e a quantidade

de  pessoas  (membros  e  servidores,  ou  seja,  o  público  fixo  das  instalações),

estima-se  que  o  custo  com  energia  elétrica  por  hora  de  serviço  é  de

aproximadamente R$ 0,61 (sessenta e um centavos), conforme tabela abaixo:

Tabela 6

Custo da energia elétrica por hora de serviço

Descrição Valor  (R$)
Despesa realizada em 2015 com energia elétrica 1.965.432,34
Custo anual per capita da energia elétrica (1) 1.783,51
Custo com energia elétrica por hora de serviço (2) 0,61/hora
 Fonte: Relatório de Gestão Institucional do MP/RO – 2015; Gerência de Recursos Humanos

Nota:  Cálculos feitos com base nas horas funcionamento, quantitativo de servidores e membros
(1102) e despesa realizada, referentes ao ano de 2015. 

(1) Despesa realizada em 2015 com energia elétrica / Total de servidores e membros em 2015.

(2) Custo anual  per capita  /  horas de funcionamento  do MP/RO em 2015 (ver apêndice A). Valor
arrendondado. 

O método  utilizado  para  cálculo  do  custo  foi  o  da  média  aritmética

6 Resolução/PGJ nº 17, de 13 de julho de 2011.
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simples.  Primeiramente,  fez-se  a  divisão  do  valor  total  pago  às  empresas

distribuidoras de energia elétrica no ano de 2015 pelo número total de servidores

e membros (1102). Em seguida, o resultado dessa divisão foi dividido pelo total de

horas de funcionamento do MP/RO, considerando a quantidade de dias efetivos

(ver Apêndice A).

Tabela 7

Economia no consumo de energia elétrica com jornada de trabalho
 de 6 horas em turno único

Descrição Valor (R$)
Custo anual estimado com a jornada atual de trabalho (1) 1.938.387,25
Custo anual estimado com a jornada de trabalho de 6 horas corridas (2) 1.130.725,90
Economia em 12 meses com a jornada de trabalho de 6 horas corridas (3)  807.661,35
Notas:
a) Economia e custos calculados com base no custo médio por hora de serviço apurado, quantitativo
de membros e servidores (fonte GRH) e horas de funcionamento em 2016 (ver Apêndice A);
b) Utilizado para o cálculo o valor por hora de serviço sem arredondamento = R$ 0,6091236066070.

(1)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016  com a jornada atual. 
(2)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016 com jornada de 6 horas.
(3) Economia = (1) - (2).

Na Tabela acima, considerando a projeção de gasto para 2016 com o

atual  horário  de  funcionamento,  demonstrou-se  que  haverá  uma  economia

estimada de R$ 807.661,35 (oitocentos e sete mil seiscentos e sessenta e um

reais e trinta e cinco centavos) com a opção pela jornada de trabalho de 6 (seis)

horas corridas7, em turno único.

Tabela 8

Economia com energia elétrica com jornada de trabalho
 de 7 horas corridas em turno único

Descrição Valor (R$)
Custo anual estimado com a jornada atual de trabalho (1) 1.938.387,25

Custo anual estimado com a jornada de trabalho de 7 horas corridas 
2016 (2)

1.292.258,17

Economia em 12 meses com a jornada de trabalho de 7 horas corridas 
(3) 646.129,08

Notas:
a) Economia e custos calculados com base no custo médio por hora de serviço apurado, quantitativo

7 Com essa opção, o horário de funcionamento dos prédios do MP/RO seria de 7 horas ininterruptas.
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de membros e servidores (fonte GRH) e horas de funcionamento em 2016 (ver Apêndice A);
b) Utilizado para o cálculo o valor por hora de serviço sem arredondamento = R$ 0,6091236066070.

(1)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016  com a jornada atual. 
(2)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016 com jornada de 7 horas.
(3) Economia = (1) – (2).

Considerando a projeção de gasto para 2016 com o atual  horário de

funcionamento,  na  Tabela  8  fica  demonstrado  que  haverá  economia  anual  de

aproximadamente R$ 646.129,08 (seiscentos e quarenta e seis mil cento e vinte e

nove reais e oito centavos)  com a opção pela jornada de trabalho de 7 (sete)

horas corridas8, em turno único. 

Tabela 9

Economia no consumo da energia elétrica com jornada de trabalho
 de 6 horas em dois turnos com revezamento

Descrição Valor (R$)
Custo anual estimado com a jornada atual de trabalho (1) 1.938.387,25
Custo anual estimado com jornada de 6 horas corridas em dois turnos
com revezamento (2)

1.776.854,98

Economia no consumo de energia com jornada de 6 horas corridas em
dois turnos de revezamento (3)

161.532,27

Notas:
a) Economia e custos calculados com base no custo médio por hora de serviço apurado, quantitativo
de membros e servidores (fonte GRH) e horas de funcionamento em 2016 (ver Apêndice A);
b) Utilizado para o cálculo o valor por hora de serviço sem arredondamento = R$ 0,6091236066070.
c)  Cálculos considerando o horário de 6h30mim às 17h30mim (funcionamento do MP/RO de 11
horas ininterruptas).

(1)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016  com a jornada atual. 
(2)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016 com jornada de 6 horas em turnos com revezamento.
(3) Economia = (1) – (2).

Comparativamente,  as  duas  proposições  de  jornada  de  trabalho  em

turno único (em 6 ou 7 horas corridas) mostram-se mais econômicas do que a

praticada atualmente, representando redução estimada nos gastos com energia

elétrica  de  42% (quarenta  e  dois  por  cento)  e  33% (trinta  e  três  por  cento),

respectivamente. Destaque-se que é provável que ocorra redução no consumo de

energia elétrica maior do que a estimada, caso seja adotada jornada de trabalho
8 Com essa opção, o horário de funcionamento dos prédios do MPRO seria de 8 horas ininterruptas.
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compreendendo  majoritariamente  o  período  matutino,  em  função  das

temperaturas médias no período vespertino serem mais elevadas, exigindo maior

consumo  dos  condicionadores  de  ar  para  resfriar  as  edificações,  pois  o

revestimento recebe e absorve parte da luz solar na forma de calor e aumenta a

temperatura no seu interior.

Mencione-se que mesmo na jornada em dois turnos de 6 horas corridas,

com  revezamento  de  equipes,  também  poderá  ser  alcançada  economia  em

relação  à  jornada  atual,  conforme  demonstrado  na  Tabela  9,  desde  que  o

expediente seja encerrado até as 17h30min, para que não se adentre o horário de

ponta9.

7.1.4 Água potável

Os valores descritos na Tabela abaixo foram levantados com base nos

valores  pagos  às  empresas  abastecedoras de  Águas  e  Esgotos  do  Estado  de

Rondônia no ano de 2015.

Tabela 10

Custo da água por hora de serviço

Descrição Valor (R$)
Despesa realizada em 2015 com água  180.253,15
Custo anual per capita da água (1) 163,57
Custo da água por hora de serviço (2) 0,06
 Fonte: Relatório de Gestão Institucional do MP/RO – 2015; Gerência de Recursos Humanos.

Nota: Cálculos feitos com base nas horas funcionamento, quantitativo de servidores e membros e
despesa realizada, referentes ao ano de 2015.

(1) Despesa realizada em 2015 com água / Total de servidores e membros em 2015 (1102).

(2) Custo anual  per capita  / horas de funcionamento do MP/RO em 2015 (ver Apêndice A). Valor
arredondado.

Semelhante  à  sistemática  utilizada  para  a  análise  do  consumo  de

9 Período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora considerando
a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão ou
permissão, com exceção feita aos sábados, domingos e feriados (Resolução ANEEL nº 414/2010). No
Estado de Rondônia compreende os horários de 18 às 21 horas. Nesse intervalo o valor da tarifa é 3
(três) vezes maior do que nos demais horários.

17



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA-GERAL

PROJETO DE ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
______________________________________________________________________

energia elétrica, o método consistiu no cálculo do valor gasto com água por hora

de serviço da mão de obra (servidor e membro), tomando por referência o ano de

2015, conforme se observa na Tabela 10.  Assim, comparando-se os gastos de

água com os custos do funcionamento durante 12 (doze) horas e a quantidade de

pessoas (membros e servidores, ou seja, o público fixo das instalações), estima-se

que o custo com água por hora de serviço é de aproximadamente R$ 0,06 (seis

centavos). 

Tabela 11

Economia no consumo de água com jornada de 6 horas corridas em turno único

Descrição Valor (R$)
Custo anual estimado com a atual jornada de trabalho (1) 177.772,80
Custo anual estimado para jornada de trabalho de 6 horas (2) 103.700,80
Economia com água em jornada de trabalho de 6 horas (3) 74.072,00
Notas:
a) Economia e custos calculados com base no custo médio por hora de serviço apurado, dados de
pessoal (fonte: GRH) e horas de funcionamento em 2016 (ver Apêndice A);
b) Utilizado para o cálculo o valor por hora de serviço sem arredondamento = R$ 0,0558637642019.

(1)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016 com a jornada atual.
(2)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MP/RO em 2016 com jornada de 6 horas em turno único.
(3) Economia = (1) - (2).

A Tabela acima demonstra que haverá redução anual estimada de R$

74.072,00 (setenta e quatro mil e setenta e dois reais) com a alteração da jornada

de trabalho para 6 (seis) horas corridas, em turno único. 

Tabela 12

Economia no consumo de água com jornada de 7 horas corridas em turno único

Descrição Valor (R$)
Custo anual estimado com a atual jornada de trabalho (1)  177.772,80
Custo anual estimado para jornada de trabalho de 7 horas (2) 118.515,20
Economia com água em jornada de trabalho de 7 horas (3) 59.257,60
Notas:
a)  Economia e custos calculados com base no custo médio por hora de serviço apurado, dados de
pessoal (fonte: GRH) e horas de funcionamento  em 2016 calculada (ver Apêndice A);
b) Utilizado para o cálculo o valor por hora de serviço sem arredondamento = R$ 0,0558637642019.

(1)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MPRO em 2016 com a jornada atual.
(2)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas

18



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA-GERAL

PROJETO DE ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
______________________________________________________________________

funcionamento do MPRO em 2016 com jornada de 7 horas em turno único.
(3) Economia = (1) - (2).

Alternativamente,  a  adoção de  uma jornada de  trabalho de 7 (sete)

horas  corridas  possibilitará  economia estimada em R$  59.257,60 (cinquenta  e

nove  mil  duzentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  sessenta  centavos),  conforme

demonstrado na Tabela 12. Por outro lado, esta jornada apresenta um incremento

anual de custos estimado em R$ 14.814,40 (quatorze mil oitocentos e quatorze

reais e quarenta centavos), quando comparada com a jornada de trabalho de 6

(seis) horas corridas.

Tabela 13

Economia no consumo de água com jornada de trabalho
 de 6 horas em dois turnos com revezamento

Descrição Valor (R$)
Custo anual estimado para a atual jornada de trabalho (1)  177.772,80
Custo  anual  estimado  para  jornada  6  horas  corridas  em  dois
turnos, com revezamento (2) 162.958,40
Economia no consumo de água com jornada de 6 horas corridas 
em dois turnos, com revezamento (3) 14.814,40
Notas:
a) Economia e custos calculados com base no custo médio por hora de serviço apurado, dados de
pessoal (fonte: GRH) e horas  de funcionamento em  2016 (ver Apêndice A);
b) Utilizado para o cálculo o valor por hora de serviço sem arredondamento = R$ 0,0558637642019;
c) Cálculos considerando o horário de 6h30mim às 17h30mim (funcionamento do MP/RO de 11 horas
ininterruptas).

(1)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MPRO em 2016 com a jornada atual.
(2)  Custo  por  hora  de  serviço  x  quantitativo  da  mão  de  obra  em 2016  (1078)  x  nº  de  horas
funcionamento do MPRO em 2016 com jornada de 6 horas em turnos com revezamento).
(3) Economia = (1) - (2).

A exemplo do que foi apresentado em relação às despesas com energia

elétrica (Tabela 9), mesmo na jornada em dois turnos de 6 (seis) horas corridas,

com  revezamento  de  equipes,  também  poderá  ser  alcançada  economia  em

comparação com a jornada atual, equivalente ao valor estimado de R$ 14.814,40

(quatorze mil oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Cabe ressaltar que, além da economia gerada pelo turno único com a

água utilizada em vasos e pias (Tabelas 11 e 12), vários litros de água já utilizada
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deixariam  de  ser  liberados  no  meio  ambiente,  reduzindo  assim  os  potenciais

impactos sanitários e poupando e/ou preservando os mananciais do Estado.

7.2 IMPACTOS SOCIAIS

Dentre os servidores da Instituição já é unânime a opinião de que a

redução  da  jornada  de  trabalho  proporcionará  melhor  qualidade  de  vida.  Há

inclusive  feito  administrativo  capitaneado  pelos  servidores  das  Promotorias  de

Justiça do interior  do Estado, com adesão de  99%  (noventa e nove por cento)

deles, pela  adoção da jornada de  trabalho em horário  corrido (ParquetWeb nº

2016001120004665).

É  uníssono  entre  os  especialistas  em  saúde  física  e  mental  que  o

trabalho deve ser plenamente harmonizado com a vida familiar (trato com filhos,

idosos e outras obrigações domésticas ou familiares), fato que tem preocupado os

cientistas econômicos e sociais dos países de todos os níveis de desenvolvimento.

Sendo assim, as instituições públicas também devem compreender essa

necessidade de igual forma, a fim de assegurar não apenas o bem-estar de seus

colaboradores,  mas também de suas respectivas famílias, fato que contribuiria

positivamente na produtividade e eficiência das atividades laborativas.

Em estudo  realizado  pela  Organização  Internacional  do  Trabalho  das

Nações Unidas sobre a jornada de trabalho e os seus impactos sociais, afirma-se

que:

Toda série de políticas até agora desenvolvidas para ajudar
o equilíbrio  trabalho-família  estão disponíveis para ser utilizada e
adaptada às  particularidades nacionais.  Oferecem elas  um rol  de
opções,  inclusive  reduções  de  jornadas  por  ajustes  coletivos,
esquemas de horário de trabalho flexível, licenças para atendimento
de emergências  familiares,  trabalho  em tempo parcial,  direito  de
trabalhadores individuais para modificar suas jornadas por motivos
familiares e esforços para sincronizar diversos acordos comunitários
de horário,  tais  como jornada de trabalho  e  horário  de início  de
aulas  nas  escolas.  […]  algumas  dessas  iniciativas  têm  sido
adotadas em países em desenvolvimento, não raro como parte de
um objetivo mais amplo de incrementar a participação das mulheres
no trabalho remunerado. Incluem-se aí, entre os países analisados
em  profundidade  para  este  relatório,  a  República  da  Coreia,  a
Malásia  e  a  Jamaica  (esta  de  uma forma  menos  concreta  até  o
momento).  A  experiência  proporcionada  pelos  esforços

20



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA-GERAL

PROJETO DE ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
______________________________________________________________________

concentrados desses  países,  no  sentido  de promover  o equilíbrio
trabalho-família,  é  particularmente  significativa  no  processo  de
compartilhamento  de  informações  concernentes  às  técnicas
disponíveis, porque oferecem estudos de casos altamente valiosos a
respeito de como países de renda mais baixa podem empreender
políticas  de  cunho trabalho-família  orientadas para  a  duração  do
trabalho.  Como tal,  são de grande valia para aqueles países que
ainda têm de tomar iniciativas nessa direção e a experiência deles
deve  ser  cuidadosamente  rastreada,  avaliada  e  amplamente
divulgada. 

Dessa forma, é inegável que a adoção da jornada de trabalho em turno

único ou em duas turmas em horários corridos elevaria a qualidade de vida dos

colaboradores, impactando positivamente no aspecto social.

7.2.1. Fatores físicos e psicológicos

Segundo Fernandes (1996, p. 38-39),  cada vez mais  trabalhadores se

queixam da rotina de trabalho, da subutilização de suas potencialidades e talentos

e de um horário de trabalho inadequado. Estes problemas, ligados à insatisfação

no  trabalho,  têm  como consequências  o  absenteísmo,  a  diminuição  do

rendimento, a rotatividade de mão de obra mais elevada, produzindo efeitos sobre

a  saúde  física  e  mental  dos  trabalhadores,  refletindo  negativamente na

produtividade da organização. 

No acompanhamento realizado pela Gerência de Recursos Humanos no

Cartório Judiciário de Porto Velho/RO, onde o horário corrido já está implantado há

mais de dois anos, verificou-se significativa redução no absenteísmo registrado

dentre os seus colaboradores, com queda aproximada de 49% (quarenta e nove

por  cento) em relação  ao  período  anterior  à  redução  da  jornada de  trabalho,

conforme consta no procedimento administrativo nº 2012001120016235.

7.2.2. Saúde e qualidade de vida do servidor

Embora os números demonstrados na tabela abaixo não representem o

quantitativo real10 de ausências temporárias, haja vista que foram computadas

10 Os horários e tempo demandados nas consultas podem não interferir nos registros de frequência,
ou seja, o servidor pode efetuar o registro de entrada e ir para a consulta, retornando a tempo de
efetuar  o  registro  de saída,  não sendo necessária  a  apresentação de atestado para  justificar  a
ausência no período. 
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somente as que implicaram apresentação de atestados no turno especificado, os

servidores têm optado preferencialmente pelo turno da tarde para a realização de

consultas, por ser considerado um período de menor demanda da sociedade, o

que fica evidente no item 7.2.3.

Tabela 14

Nº de atestados de servidores para realização de consultas 

Ano
Quantidade por turno

Total
Manhã Tarde

2011 80 146 226

2012 89 152 241

2013 101 209 310

2014 142 269 411

2015 143 330 473

2016
(até maio)

62 150 212

Fonte: Seção de Assistência à Saúde.

A seguir, utilizando-se de metodologia sugerida pelo Conselho Nacional

do  Ministério  Público  –  CNMP,  através  do  Ofício-Circular  nº

006/2015/CPE/CNMP/2015. apresenta-se  o  quantitativo  de  afastamentos  dos

servidores por motivo de doenças diversas, nos anos de 2010 a 2016.

Tabela 15

Afastamentos dos servidores por doenças diversas 
(inclusive ocupacionais)

Ano Nº de pessoas Qtd. de atestados Qtd. dias parados

2010 516 1276 9026

2011 518 1278 9028

2012 720 1480 9230

2013 689 1449 9199

2014 780 1540 9290

2015 762 1522 9272

2016 (até maio) 260 640 4515

Fonte: Seção de Assistência à Saúde.
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Na Tabela 16, seguindo a mesma metodologia sugerida pelo CNMP, são

apresentados  os  afastamentos  decorrentes  exclusivamente  de  doenças

ocupacionais, nos anos de 2010 a 2016.

Tabela 16

Afastamentos dos servidores por doenças ocupacionais

Ano Nº de pessoas Qtd. de atestados Qtd. dias parados

2010 86 150 1812

2011 92 156 1818

2012 71 135 1797

2013 69 133 1795

2014 78 142 1804

2015 93 157 1819

2016 (até maio) 45 77 908

Fonte: Seção de Assistência à Saúde.

No  gráfico  abaixo  pode  ser  observado,  ano  a  ano,  o  percentual  de

afastamentos por doenças ocupacionais em relação ao total de afastamentos por

motivo de doença.

Fonte: Seção de Assistência à Saúde.
Gráfico 1 – Afastamentos dos servidores por motivo de doença
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Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, “Saúde é um estado

de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença

ou enfermidade.”

No Manual do Ordenador de Despesas, editado pelo CNMP, consta que

são necessárias pessoas motivadas e proativas para o alcance de níveis ótimos de

qualidade e produtividade. Assim, a qualidade de vida no trabalho trata do bem-

estar e da saúde de seus integrantes no dia a dia. Esse conceito abrange tanto os

aspectos físicos e ambientais quanto psicológicos do local de trabalho.

Ainda  consoante  o  Manual,  a  baixa  qualidade  de  vida  prejudica  a

produtividade  ao  gerar  insatisfação,  absenteísmo,  rotatividade,  entre  outros

comportamentos indesejáveis.

Consciente da relevância do tema, o Conselho Nacional do Ministério

Público  –  CNMP  promoveu  recentemente  no  Ministério  Público  do  Estado  de

Pernambuco, nos dias 9 e 10 de junho de 2016, a Ação Nacional Estruturante:

Qualidade de vida no trabalho, evento que faz parte do cronograma do Fórum

Nacional de Gestão do CNMP, e que contou com a participação de integrantes das

várias unidades do Ministério Público Brasileiro.

Referida ação foi idealizada após estudos e pesquisas nas unidades do

Ministério  Público  sobre  o  quantitativo  de  licenças  médicas  e  o  índice  de

adoecimento  nas  instituições.  Segundo  os  dados  levantados  pelo  Comitê  de

Políticas de Gestão de Pessoas,  em 2015 houve crescimento de 10% (dez por

cento)  na  quantidade  de  afastamentos  de  membros  e  servidores  por  licenças

médicas em relação aos anos de  2013 e 2014,  com custo aproximado de  R$

115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), considerando a remuneração

mensal de cada categoria e os períodos de afastamentos11.

7.2.3 Atendimento ao público

Conforme se depreende da tabela a seguir, o número de atendimentos

na capital, no exercício de 2015, concentrou-se no turno da manhã, das 7h às 13h,

correspondendo aproximadamente a 69,33% (sessenta e nove vírgula trinta e três

por cento) do total de atendimentos no período.

11  Informações contidas no Relatório da Ação Nacional Estruturante: Qualidade de Vida no Trabalho. 
CNMP, 2016.
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Tabela 17
Nº de atendimentos em 2015 - Porto Velho/Recepção Edifício-sede

MÊS/2015
TURNO

TOTAL
MANHÃ TARDE

JANEIRO 1.143 491 1.634

FEVEREIRO 1.436 482 1.918

MARÇO 1.864 726 2.590

ABRIL 1.508 678 2.186

MAIO 1.485 708 2.193

JUNHO 1.362 729 2.091

JULHO 1.693 740 2.433

AGOSTO 1.717 887 2.604

SETEMBRO 1.533 759 2.292

OUTUBRO 1.293 524 1.817

NOVEMBRO 1.504 700 2.204

DEZEMBRO 1.411 516 1.927

TOTAL DE ATENDIMENTOS 17.949 7.940 25.889
Fonte: Departamento de Apoio Administrativo

No exercício de 2016, considerando os atendimentos realizados até o

mês de maio, observa-se que os serviços do Ministério Público permanecem sendo

mais  demandados  no  turno  da  manhã  na  capital,  correspondendo

aproximadamente a 68,97% (sessenta e oito vírgula noventa e sete por cento) do

total de atendimentos no período, conforme tabela abaixo:

Tabela 18
Nº parcial de atendimentos em 2016 - Porto Velho/Recepção Edifício-sede

MÊS/2016
TURNO

TOTAL
MANHÃ TARDE

JANEIRO 1.122 516 1.638

FEVEREIRO 1.432 719 2.151

MARÇO 1.866 932 2.798

ABRIL 1.974 743 2.717

MAIO 1.090 457 1.547

TOTAL DE ATENDIMENTOS 7.484 3.367 10.851
Fonte: Departamento de Apoio Administrativo

A exemplo do que ocorre na capital, os atendimentos nas Promotorias
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de Justiça do interior também se concentraram no turno da manhã, das 8h às 12h,

correspondendo  a  70,80%  (setenta  vírgula  oitenta  por  cento)  do  total  de

atendimentos realizados em 2015, conforme Tabela 19. Excetua-se dessa regra a

Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, onde a maioria dos atendimentos ocorreu

no  turno  da  tarde,  em razão  de  procedimento  adotado  pela  Coordenação  da

Promotoria, que centralizou os atendimentos nesse período, contudo, tal fato foi

alterado  a  partir  de  abril/2016,  concentrando-se  os  atendimentos  apenas  no

período da manhã.

Tabela 19

Nº de atendimentos em 2015 – Promotorias do Interior

PROMOTORIA
TURNO

TOTAL
MANHÃ TARDE

Alta Floresta do Oeste 186 89 275

Alvorada do Oeste 226 53 279

Ariquemes 703 147 850

Buritis 156 73 229

Cacoal 489 257 746

Cerejeiras 50 9 59

Colorado do Oeste 55 14 69

Costa Marques 139 114 253

Espigão do Oeste 25 7 32

Guajará-Mirim 22 394 416

Jaru 1.253 402 1655

Ji-Paraná 611 204 815

Machadinho do Oeste 317 94 411

Nova Brasilândia do Oeste 124 26 150

Ouro Preto do Oeste 1.535 482 2017

Pimenta Bueno 313 42 355

Presidente Médici 655 201 856

Rolim de Moura 151 476 627

Santa Luzia do Oeste 128 33 161

São Francisco do Guaporé 85 13 98

São Miguel do Guaporé 150 28 178

Vilhena 1.317 426 1743

TOTAL DE ATENDIMENTOS 8.690 3.584 12.274

Fonte: Cartório Judiciário 
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À exceção da Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, pelas razões já

expostas,  no  exercício  de  2016,  até  o  mês  de  maio,  os  atendimentos  nas

Promotorias  de  Justiça  do  Interior  mantiveram-se  concentrados  no  turno  da

manhã, correspondendo a 72,20 % (setenta e dois vírgula vinte por cento) do total

de atendimentos realizados no período, conforme Tabela a seguir:

Tabela 20

Nº parcial de atendimentos em 2016 – Promotorias do Interior

PROMOTORIA
TURNO

TOTAL
MANHÃ TARDE

Alta Floresta do Oeste 65 33 98

Alvorada do Oeste 160 45 205

Ariquemes 204 87 291

Buritis 51 7 58

Cacoal 268 119 387

Cerejeiras 47 26 73

Colorado do Oeste 7 0 7

Costa Marques 88 40 128

Espigão do Oeste 54 10 64

Guajará-Mirim 47 65 112

Jaru 485 183 668

Ji-Paraná 330 97 427

Machadinho do Oeste 193 55 248

Nova Brasilândia do Oeste 56 19 75

Ouro Preto do Oeste 625 220 845

Pimenta Bueno 134 18 152

Presidente Médici 330 95 425

Rolim de Moura 94 180 274

Santa Luzia do Oeste 48 19 67

São Francisco do Guaporé 42 16 58

São Miguel do Guaporé 150 52 202

Vilhena 390 103 493

TOTAL DE ATENDIMENTOS 3.868 1.489 5.357
Fonte: Cartório Judiciário

Tomando-se por base o ano de 2015, o Ministério Público do Estado de
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Rondônia realizou 38.163 (trinta e oito mil cento e sessenta e três) atendimentos,

compreendendo capital e interior, sendo a sua maioria no turno da manhã, o que

corresponde  a  69,80%  (sessenta  e  nove  vírgula  oitenta  por  cento)  do  total,

conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Fonte: Departamento de Apoio Administrativo e Cartório Judiciário

Gráfico 2– Nº de atendimentos por turno em 2015

Verifica-se  que  o  atendimento  ao  público  realizado  pelo  período

vespertino representa cerca de 30% (trinta por cento)12 do total de atendimentos

realizados  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia,  sendo  que  toda  a

estrutura administrativa é mantida em operação, o que representa significativo

prejuízo no custo-benefício da prestação de serviços disponibilizados à sociedade

em relação aos gastos operacionais  (energia,  horas de trabalho,  água,  auxílio-

transporte, etc.).

7.2.4. Eficiência e produtividade

Vários  estudos  realizados  com  trabalhadores  que  se  submetem  à

jornada de trabalho em turno único constatam que a produtividade e a eficiência

12 Provavelmente parte dessa demanda ocorra em razão de outros órgãos não estarem atendendo no período da
tarde, como por exemplo a Defensoria Pública estadual.
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aumentam significativamente.

Como exemplo,  tem-se o caso do Tribunal Regional  do Trabalho –  4ª

Região, que alterou a jornada diária de trabalho de seus servidores de 6 (seis)

para 8 (oito)  horas,  a partir  de março/1999. O Sindicato dos Trabalhadores do

Judiciário Federal no Rio Grande do Sul -  SINTRAJUFERS solicitou a realização de

estudo, pelo sociólogo Carlos Alberto Colombo, para que fizesse uma avaliação

dos impactos decorrentes do aumento da jornada de trabalho, o qual resultou em

um conjunto de  evidências  que sugerem que a elevação do número de  horas

trabalhadas implicou a queda da produtividade (considerada a relação número de

processos solucionados por hora de trabalho) e, contrariando às expectativas da

Administração Superior do TRT, apresentou indicativos quantitativos e qualitativos

de ser um procedimento contraproducente, que não contribuiu para a agilização e

o aprimoramento da qualidade da prestação jurisdicional.  Conforme consta no

estudo  intitulado  Aumento  da  Jornada  de  Trabalho,  Qualidade  de  Vida  e

Produtividade  na  Justiça  do  Trabalho  de  4ª  Região,  apresentado  ao  TRT  em

outubro/2002:

A análise objetiva e criteriosa dos dados oficiais a respeito
dos  resultados  obtidos  pela  Justiça  do  Trabalho  do  RS  com  o
aumento  de  33%  na  jornada  diária  de  trabalho  desconstitui
integralmente  o  argumento  de  que  a  imposição  unilateral  do
aumento do número de horas trabalhadas contribuiu para melhorar
a produtividade e a qualidade da prestação jurisdicional. Como se
viu, apesar do aumento expressivo do uso de novas tecnologias, da
implementação  do  rito  sumaríssimo  e  de  outros  fatores  que
deveriam agilizar a prestação jurisdicional, a jornada de oito horas
não  melhorou  o  desempenho  da  instituição.  Por  outro  lado,  os
prejuízos aos servidores e à sociedade são evidentes: diminuição da
qualidade  de  vida;  abalo  da  motivação  e  da  autoestima  dos
servidores;  agravamento  das  doenças  relacionadas  ao  trabalho;
aumento  dos  custos  e  queda  da  produtividade  decorrentes  dos
afastamentos por licenças médicas, das atividades realizadas com
dor, das aposentadorias precoces, etc.

Assim, é forçoso reconhecer que o aumento da jornada tem
sido  uma  variável  que  afeta  negativamente  a  produtividade  do
trabalho e a qualidade de vida dos servidores. Trata-se, portanto, de
um duplo prejuízo à sociedade.

A  reflexão  desenvolvida  até  aqui,  amparada  nos  dados
apresentados, sugere que o retorno à jornada histórica de seis horas
de  trabalho  pode  ser  um  excelente  instrumento  para  a
Administração do TRT estabelecer uma parceria estratégica com os
servidores, capaz de viabilizar a melhoria da qualidade de vida e da
prestação jurisdicional.
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Destaque-se que o TRT – 4ª Região, conforme Resolução Administrativa

nº 13/2002, estabeleceu que o expediente dos servidores seria em 2 (dois) turnos,

sendo o primeiro das 8h às 15h e o  segundo das 12h às 19h, observando-se

intervalo  para  repouso  e  alimentação,  ou  seja  de  7  horas  diárias.  Contudo,

consoante informações obtidas por telefone junto ao órgão13, na prática retornou a

jornada de 6 (seis) horas diárias, pois o intervalo para repouso e alimentação é de

1 (uma) hora, estando inclusa na jornada diária.

Na  pesquisa  de  clima  organizacional  realizada  pela  Gerência  de

Recursos  Humanos,  junto  ao  Cartório  Judiciário,  foi  constatado  aumento  de

produtividade, utilizando-se como unidade de medida o total de feitos cadastrados

no  sistema ParquetWeb.  Na  ocasião,  conforme  dados  coletados  entre  os  dias

14/05/2015  a  11/11/2015,  houve  aumento  de  34,62% (trinta  e  quatro  vírgula

sessenta e dois por cento) na quantidade de feitos cadastrados em relação aos

meses anteriores. 

Tal número não é conclusivo de que o aumento de produtividade tenha

relação direta com a implantação do horário corrido, podendo estar relacionado

pelo aumento da demanda da sociedade. Contudo, os números demonstram que

mesmo  após  a  implementação  da  jornada  em  dois  turnos  corridos,  os

colaboradores  foram  capazes  de  absorver  o  aumento  da  carga  de  trabalho

demandada.

Outro  fator  que  influencia  diretamente  o  nível  de  eficiência,

produtividade e qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo Ministério Público

de  Rondônia  é  relativo  à  evasão  de  servidores,  que  apesar  de  não  estarem

diretamente relacionadas à jornada de turno único, são indicativos de insatisfação

no ambiente de trabalho, tal como ilustrado na tabela a seguir.

Tabela 21

Exonerações por iniciativa do servidor e pedidos de Vacância

ANO Exonerações a pedido Vacância

2011 42 4

2012 61 10

2013 54 5

13 Ligação feita em entre os dias 13 a 17/06/2016.
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Exonerações por iniciativa do servidor e pedidos de Vacância “continuação”

ANO Exonerações a pedido Vacância

2014 46 6

2015 49 6

2016(até maio) 9 0

TOTAL 261 31
Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

Os  números  apresentados  acima  representam  a  perda  de  capital

intelectual  sofrido  pela  Instituição  nos  últimos  anos,  resultando  em  prejuízos

financeiros  e  desperdício  de  tempo,  já  que  na  saída  de  um  servidor  faz-se

necessária a  contratação de  um novo colaborador,  que deverá ser  capacitado

para  o  exercício  de  atividades  que  já  eram  plenamente  desenvolvidas  pelo

anterior.

Tabela 22

Custo dos afastamentos por doenças ocupacionais com servidores
 em 201514

Pessoas afastadas Qtd. dias afastados Custo diário (1) Custo total dos
afastamentos (2)

93 1819 R$ 208,89 R$ 379.970, 91
Fonte: Seção de Assistência à Saúde e Gerência de Recursos Humanos

(1)  Custo  diário  =  [(remuneração  bruta  ordinária  da  folha  de  pagamento  de  junho/2016  dos
servidores – diferenças salariais – auxílio-transporte + contribuição patronal = R$ 5.890.589,12) /
quantidade de servidores] / 30 dias. Total de servidores em 30/05/2016 = 940.
(2) Calculado a partir da multiplicação do custo diário x quantidade de dias de afastamentos.

O impacto mais sentido quando se submetem os colaboradores a uma

situação de  stress é a quantidade de afastamentos em decorrência de doenças

ocupacionais.  Estas  podem  ser  tanto  de  ordem  física  (LER/DORT)  quanto

psicológica,  motivo  pelo  qual  merecem  especial  atenção.  Conforme  o  quadro

acima, a quantidade de pessoas afastadas em razão de doenças ocupacionais

chega a quase 10% (dez por cento) do total de colaboradores, e tem ocasionado

prejuízos da ordem de aproximadamente R$ 379.970,91 (trezentos e setenta e

14 Cálculo realizado com base na fórmula contida no Ofício-Circular n° 006/2015/CPE/CNMP.
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nove mil, novecentos e setenta reais e noventa e um centavos). Ressalte-se que a

Administração  vem  tentando  minimizar  e  equalizar  tais  efeitos,  mediante  a

instituição  de  programas  de  atenção  à  saúde  dos  servidores,  bem  como  de

assistência em ocasiões emergenciais (MP Cuidando de Você e SAPI).

7.3 IMPACTOS AMBIENTAIS

7.3.1 MP SUSTENTÁVEL

Os  órgãos  públicos  vêm  adotando  medidas  que  contribuem  com  a

sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos naturais, principalmente no

que tange aos consumos de energia elétrica, papel e água.

Nesse  sentido,  e  considerando  a  necessidade  de  implementação  de

política de gestão sustentável, com a adoção de práticas de racionalização do uso

de materiais e serviços e, ainda, a necessidade de integrar iniciativas que visem à

melhoria  da eficiência  no uso racional  dos  recursos  públicos  para promover  a

sustentabilidade financeira e ambiental na Instituição, foi editada a Resolução/PGJ

nº 5, de 15 de março de 2016.

Referida  Resolução  institui  normas  e  ações  de  sustentabilidade  e

racionalização de custos no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia,

definindo práticas  sustentáveis  a  serem  implementadas  para  otimização  e

racionalização dos recursos institucionais, no que se refere ao consumo de energia

elétrica,  água,  utilização  de  papel  e  impressão  de  documentos,  materiais  de

expedientes, materiais de consumo em geral e outras iniciativas que caracterizem

boas  práticas  para  o  alcance  da  sustentabilidade  ambiental  e  financeira  da

Instituição.

7.3.2 REDUÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS

Conforme consta no Manual de educação para o consumo sustentável15,

embora haja outras fontes de contaminação, os veículos automotores constituem

mundialmente a principal fonte de poluição do ar nas grandes regiões urbanas,

sendo que no Brasil os veículos automotores contribuem com 70% (setenta por

15 Disponível  em  <http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/1%20-%20mcs_intro.pdf>,
junho/2016.
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cento)  da  poluição  atmosférica  nas  cidades.  O  aumento  da  frota  de  veículos

movidos a gasolina e óleo diesel nas  últimas décadas fez da poluição veicular a

principal responsável pela má qualidade do ar que se respira.

Ainda segundo o Manual, toda vez que o motor de um carro é ligado,

uma enorme quantidade de substâncias tóxicas é lançada no ar. A queima dos

combustíveis emite vários gases e partículas que se dispersam no ar, causando

danos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.

A  redução do  fluxo de  veículos  é imprescindível  para a  melhoria  da

qualidade do ar que se respira, refletindo diretamente na saúde da população e no

meio ambiente. Nesse sentido, o Manual destaca a importância da redução dos

congestionamentos para que os automóveis fiquem o menor tempo possível com

o motor ligado, o que pode ser feito com medidas para melhorar as condições de

tráfego, como a construção de vias públicas alternativas para desvio do fluxo de

veículos  dos  locais  mais  congestionados,  e  o  incentivo  ao  escalonamento  de

horários de funcionamento de bancos e instituições públicas para aliviar o trânsito

nos horários de pico. Além do mais, o trânsito somado a condições de pressão ou

estresse ocasionam o aumento do número de acidentes, e consequentemente, de

vítimas:

Fonte: DEDT (Delegacia Especializado em Delitos de Trânsito) e PM (Polícia Militar). Fonte de consulta
<http://www.detran.ro.gov.br/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/ANUARIORONDONIA-2014-2.pdf>
acessado em 28/06/2016.
Nota: Não inclui os acidentes em Rodovias federais no Estado.
Gráfico 3 – Evolução anual de acidentes com vítimas no Estado de Rondônia - 2014
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Observa-se também que a jornada de 8 (oito) horas expõe os servidores

do MP/RO a maior probabilidade de acidentes de trânsito, pois, conforme gráfico

do anuário de estatísticas de trânsito do DETRAN, os horários de entrada e saída

possuem  a  maior  incidência  de  sinistros.  Ressalte-se  que  as  estatísticas  não

incluem as ocorrências das Rodovias Federais e que a maioria das cidades com

promotoria estão localizadas no eixo da BR 364.

Fonte: DEDT (Delegacia Especializado em Delitos de Trânsito) e PM (Polícia Militar). Fonte de consulta
<http://www.detran.ro.gov.br/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/ANUARIORONDONIA-  2014-2.pdf>
acessado em 28/06/2016.
Nota: Não inclui os acidentes em rodovias federais no Estado.
Gráfico 4 – Horário dos acidentes em Rondônia - 2014

Sendo assim, o ideal  é  que as jornadas de trabalho sejam definidas

utilizando-se horários não convencionais, que não coincidam com os horários de

pico ou rush, evitando-se assim o grande fluxo de veículos e consequentemente,

reduzindo-se as possibilidades de sinistros no trânsito, aumento do nível de stress

e do risco à integridade física das pessoas.

8.  MAPEAMENTO  DAS  JORNADAS  DE  TRABALHO  EM  OUTROS  MINISTÉRIOS
PÚBLICOS ESTADUAIS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DE RONDÔNIA

Por meio de pesquisas  na internet e  contatos  por  telefone e e-mail,

foram  mapeadas  as  jornadas  de  trabalho  das  unidades  do  Ministério  Público

brasileiro e de órgãos do Estado de Rondônia.

Destaque-se que,  dentre as unidades do Ministério Público na região
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Norte, somente em Rondônia e Roraima os servidores efetivos não cumprem carga

horária diária inferior a 8 (oito) horas diárias. A situação do MP/RO se repete em

relação aos órgãos pesquisados no Estado de Rondônia, conforme apresentado no

Apêndice B.

Não é demais ressaltar o movimento que tem ocorrido entre os órgãos

do Ministério Público Federal, que têm reduzido sua jornada de trabalho e horário

de funcionamento, tal como apontado no item 5 deste projeto.

9. PROPOSTAS E CONCLUSÃO

Conforme exaustivamente exposto, o presente projeto apresenta dados

consistentes  sobre  a  modificação  da  jornada  de  trabalho,  demonstrando  os

benefícios  e  impactos  ocasionados  por  uma ou  outra  opção  de  redução.  Para

melhor exemplificar o que foi apresentado, segue abaixo uma tabela resumo:

Tabela 23

Custos em 12 meses x Jornada de Trabalho

Descrição Jornada atual
 (A)

Jornada de 6
horas corridas –
turno único (B)

Jornada de 7
horas corridas –
turno único (C)

Jornada de 6
horas corridas –

2 turnos (D)

Auxílio-
transporte 
servidores

R$ 1.482.443,04 R$     741.221,52 R$    741.221,52 R$   741.221,52

Estagiários R$  2.115.054,48 R$  1.452.919,08 R$ 1.452.919,08 R$ 2.115.054,48

Energia Elétrica R$  1.938.387,25 R$  1.130.725,90 R$ 1.292.258,17 R$ 1.776.854,98

Água Potável R$     177.772,80 R$     103.700,80 R$    118.515,20 R$    162.958,40

Total R$ 5.713.657,57 R$ 3.428.567,30 R$ 3.604.913,97 R$ 4.796.089,38

Economia  anual  estimada  em
relação à jornada atual

R$ 2.285.090,27
(A - B)

R$ 2.108.743,60
(A - C)

R$ 917.568,19
(A - D)

Qualquer uma das três propostas apresentadas é capaz de promover

economia em relação à atual  jornada adotada,  sendo que em todas elas será

possível garantir uma prestação de serviços à sociedade de forma mais eficiente.

Verifica-se  que  no  caso  da  adoção  da  jornada  de  trabalho  em dois  turnos,  a
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economia é significativamente menor do que na jornada de turno único, seja ela

em 6 (seis) ou 7 (sete) horas.

Outros  valores  não  apontados  no  presente  projeto  podem  sofrer

impactos em relação à mudança da jornada, resultando em maiores economias à

Instituição, a exemplo dos gastos relativos à utilização de água mineral, materiais

de expediente, consumo e combustível.

Ressalte-se  que  para  se  conseguir  um  grau  máximo  de  economia,

devem  ser  adotadas  todas  as  medidas  já  em  implantação  na  Instituição,

decorrentes do projeto MP Sustentável, sendo que a mais significativa se refere à

não utilização de energia elétrica fornecida pela distribuidora dentro do horário de

ponta (de 18h até as 21h).

A diferença entre as jornadas de trabalho também implicará alterações

no horário de funcionamento e atendimento ao público, conforme tabela abaixo:

Tabela 24

Atendimento ao Público x Jornada de Trabalho

Descrição Jornada atual Jornada de 6
horas corridas –

turno único

Jornada de 7
horas corridas –

turno único

Jornada de 6
horas corridas –

2 turnos

Qtd. de horas de
atendimento

8 6 7 10 (1)

(1) Considerando o início do expediente da primeira turma às 7h e encerramento do expediente da
segunda turma às 17h. 

Verifica-se que no caso de adoção das jornadas em turno único, haverá

redução do horário de funcionamento da Instituição. Caso seja adotada a jornada

em 2  turnos,  o  horário  de  funcionamento  não  fica  comprometido,  contudo,  é

consideravelmente  menor  a  economia  financeira  apurada.  Cabe  ressaltar,

conforme  já  demonstrado,  que  a  realização  de  jornadas  em  turno  único  não

comprometeria a realização das atividades do Ministério Público, pois cerca de

70% (setenta por  cento)  dos atendimentos à sociedade são realizados em um

único turno (matutino). Mencione-se ainda que o acompanhamento realizado no

Cartório Judiciário demonstrou ganho de produtividade em relação à jornada em

dois turnos.

O que se apresenta neste projeto é a real possibilidade de modificação
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da jornada de trabalho para fins de garantir uma relação de “ganhos” a todos os

envolvidos. Primeiramente, e conforme já demonstrado, é significativa a economia

financeira obtida ao se adotar a jornada em horário corrido, fato que corrobora as

atuais  necessidades  institucionais  e  a  realidade  orçamentário-financeira  das

Instituições  Públicas  brasileiras  que,  diante  do  quadro  de  incertezas  quanto  à

recuperação da crise econômica instalada em nosso país, colabora para a garantia

dos  compromissos  mínimos  necessários  à  manutenção  das  atividades  do

Ministério Público do Estado de Rondônia.

Já no que se refere à qualidade de vida e ganhos aos colaboradores,

temos que na atividade laboral, a presença no lar e a convivência familiar em

geral ocorrem no momento em que a pessoa já está acometida pelo cansaço e

estresse. Tal fato ocasiona uma excessiva cobrança sobre o indivíduo, seja de sua

família,  que  se  queixa  da  pouca  disponibilidade  e  presença,  seja  dos

empregadores,  pelos  conflitos  entre  os  horários  de  chegada  e  saída  do

colaborador. 

Na sociedade atual, o principal desafio é estabelecer um estilo de vida

que privilegie a sua qualidade, já que em um mundo de alto desenvolvimento

tecnológico e baixo desenvolvimento humano, ficam evidentes as dificuldades na

conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. 

Portanto, é preciso que as organizações compreendam a necessidade de

contribuir  para  que  essa  conciliação  seja  mais  harmônica,  por  meio  do

desenvolvimento  de  projetos  de  apoio  aos  seus  colaboradores,  visando

proporcionar mais equilíbrio entre trabalho e melhoria da qualidade de vida, pois

as dificuldades emocionais vivenciadas pelos indivíduos interferem sobremaneira

no seu desempenho funcional e, por consequência, no atendimento às demandas

da sociedade e ao interesse público.
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APÊNDICE A

Cálculo do total de horas funcionamento do MPRO em 12 meses

DESCRIÇÃO 2015 2016 1

Quantidade de dias do ano 365 365

(-) Quantidade de sábados e domingos 104 104

= Quantidade de dias úteis (A) 261 261

Quantidade de feriados nacionais e pontos facultativos 2 (B) 17 15

Quantidade de dias efetivos (A-B) =(C) 244 246

Total  anual  de  horas  funcionamento  para  o  atual  turno  de
trabalho  (12 * C) 3

2928 2952

Total anual de horas funcionamento para turno único de 6 horas
(7 * C) 4

1708 1722

Total anual de horas funcionamento para turno único de 7 horas
(8 * C) 5

1952 1968

Total anual de horas funcionamento para dois turno de 6 horas
(11 * C) 6 2684 2706

1  Para efeitos estatísticos, 2016 não foi considerado como ano bissexto.

2 Conforme  Portarias/PGJ  nº  1325/2014  e  28/2016,  disponíveis  em  arquivo  eletrônico  na
COPLAN/MP/RO.

3 Calculada  para  um  funcionamento  do  MPRO  de  12 horas  por  dia  útil  (excluídos  sábados,
domingos, feriados nacionais e pontos facultativos).

4 Calculada para um funcionamento do MPRO de 7 horas por dia útil (excluídos sábados, domingos,
feriados nacionais e pontos facultativos).

5 Calculada para um funcionamento do MPRO de 8 horas por dia útil (excluídos sábados, domingos,
feriados nacionais e pontos facultativos).

6 Calculada  para  um  funcionamento  do  MPRO  de  11 horas  por  dia  útil  (excluídos  sábados,
domingos, feriados nacionais e pontos facultativos).
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APÊNDICE B

Mapeamento das Jornadas de Trabalho em outros Ministérios Públicos Estaduais e em órgãos públicos no Estado de Rondônia 

ÓRGÃO JORNADA DE TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO OBSERVAÇÕES

REGIÃO NORTE

Ministério Público do Estado do Acre

7 horas diárias (efetivos) 8 às 15h (efetivos - com intervalo
de 20 minutos)

Resolução nº 01/CP, de 07/02/2011;
Resolução nº 04/CP, de 29/08/2011;
Ato nº 03/PGJ, de 13/01/20148 horas diárias (comissionados) 8  às  18h  (comissionados  –  com

intervalo de 2 horas)

Ministério Público do Estado do Amapá

6 horas diárias (efetivos) 8 às 14h (efetivos) Resolução nº 07/CPJ, de 28/11/2011;
Portaria nº 35/PGJ, de 27/01/20126  a  8  horas  diárias

(comissionados)
8 às 14h; ou de 8 às 17h com 1
hora de intervalo; ou de 8 às 12 e
14  às  18h  (de  acordo  com  a
necessidade e a critério da chefia
imediata) 

Ministério  Público  do  Estado  do
Amazonas

6 horas diárias (efetivos) 8 às 14h Ato nº 328/PGJ, de 02/12/2014.

8 horas diárias (comissionados) 8  às  17h  (com  1  hora  de
intervalo)

Ministério Público do Estado do Pará 6 horas diárias 8 às 14h Portaria nº 1193/PGJ, de 19/03/2012

Ministério Público do Estado de Rondônia

8  horas  diárias  (segundas  às
quintas);
6 ou 8 horas (às sextas)

8  às  12h  e  de  14  às  18h
(segundas às quintas);
7 às 13h ou 12 às 18h ou  de 8 às
12 e de 14 às 18h (às sextas)

Resolução nº 17/PGJ, de 13/07/2011
Obs: Cartório Judiciário, Recepção e
Telefonia  –  jornada  de  6  horas
diárias (escalas). 
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ÓRGÃO JORNADA DE TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO OBSERVAÇÕES

REGIÃO NORTE “continuação”

Ministério Público do Estado de Roraima

8 horas diárias 8 às 11h30 e de 13h30 às 18h; ou
de 8 às 12h e de 14 às 18h; ou de
8 às 13h30 e de 15h30 às 18h
(escalas) 

Resolução nº 06/PGJ, de 06/06/2016.

Obs:  Telefonistas,  Recepcionistas,
Auxiliares de Limpeza e Copa e os
maiores  de  60  anos  cumprem
jornada de 6 horas diárias.

Ministério Público do Estado do Tocantins 7 horas diárias 9 às 12h e de 14 às 18h Ato nº 56/PGJ, de 07/04/2015

REGIÃO CENTRO-OESTE

Ministério  Público do Estado de Distrito
Federal

7  horas  diárias  (com
possibilidade de mais 1 hora de
sobreaviso)

12 às 19h 
(com  possibilidade  de  mais  1
hora de sobreaviso)

Portaria nº 707/PGR, de 20/12/2006;
Informações obtidas por e-mail

Ministério Público do Estado de Goiás 8 horas diárias 8 às 12h e de 14 às 18h Ato 59/PGJ, de /2014

Ministério  Público  do  Estado  de  Mato
Grosso

 8 horas diárias A  ser  cumprido  dentro  do
intervalo de  8 às 19h 

Ato  Administrativo  nº  466/PGJ,  de
23/07/2015.
Obs: é possível reduzir a jornada de
trabalho  para  6  ou  7 horas  diárias
mediante  o  recebimento
proporcional do subsídio.

Ministério  Público  do  Estado  de  Mato
Grosso do Sul

8 horas diárias 8 às 11h e de 13 às 18h Resolução nº 18/PGJ, de 31/10/2013

REGIÃO NORDESTE

Ministério Público do Estado de Alagoas 6 horas diárias 7h30 às 13h30; de 13h30 às 19h Ato nº 19/PGJ, de 22/11/2012
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ÓRGÃO JORNADA DE TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO OBSERVAÇÕES

REGIÃO NORDESTE “continuação”

Ministério Público do Estado de Bahia 8 horas diárias 8 às 12h e de 14 às 18h Ato  Normativo  nº  16/PGJ,  de
29/08/2012

Ministério Público do Estado de Ceará
6 horas diárias (efetivos) 8 às 14h ou de 12 às 18h Provimento  nº  77/PGJ,  de

09/04/20138 horas diárias (comissionados) 8 às 17h (com 1 hora de intervalo
para almoço)

Ministério  Público  do  Estado  de
Maranhão

6 horas diárias (efetivos) 8 às 14h Ato  Regulamentar  nº  18/PGJ,  de
18/10/2012;  Ato  Regulamentar  nº
11, de 19/10/2015.

7 horas diárias (comissionados) 8 às 15h

Ministério Público do Estado de Paraíba

6 horas diárias (efetivos) 12  às  18h  (efetivos  lotados  nas
unidades  de  João  Pessoa,
Campina  Grande,  Bayeux,
Cabedelo, Santa Rita);
7 às 13h nas demais unidades 

Ato nº 20/PGJ, de 30/05/2016

Às sextas-feiras o horário é de 7 às
13h  para  todos  os  servidores  em
todas as unidades.

7 horas diárias (comissionados) 12  às  19h  (comissionados  nas
unidades  de  João  Pessoa,
Campina  Grande,  Bayeux,
Cabedelo,  Santa  Rita);  7  às14h
nas demais unidades

Ministério  Público  do  Estado  de
Pernambuco

6 horas diárias 12 às 18h (em cerca de 95% das
unidades); 8 às 14h (nas demais
unidades)

Instrução  Normativa  nº  03/PGJ,  de
02/10/2015.

Ministério Público do Estado de Piauí
6 horas diárias (efetivos) 7 às 13h (efetivos) Ato nº 540/PGJ, de 26/10/2015

7 horas diárias (comissionados) 7 às 14h (comissionados)
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ÓRGÃO JORNADA DE TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO OBSERVAÇÕES

REGIÃO NORDESTE “continuação”

Ministério  Público  do  Estado  de  Rio
Grande do Norte

8  horas  diárias   (segunda  a
quinta-feira)
6 horas diárias (sexta-feira) 

A  ser  cumprido  dentro  do
intervalo de 7 às 18h, 

Portaria nº 3509/PGJ, de 13/12/13
Obs:  deve  ser  garantindo  o
funcionamento  das  unidades  no
período de 8 às 12h e de 13 às 17h
de segunda a quinta-feira

Ministério Público do Estado de Sergipe 7 horas diárias 7 às 14h Portaria nº 4954/PGJ, de 18/12/2014

REGIÃO SUDESTE

Ministério  Público do Estado do Espírito
Santo

7 horas diárias (terças a sextas)
8 horas diárias (às segundas)

12 às 19 h (terças a sextas);
9  às  18h  (às  segundas,  com  1
hora de intervalo)

Ato nº 13/PGJ, de 11/10/2013

Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais

7 horas diárias (efetivos)  12 às 19h Resolução 58/PGJ, de 01/07/2013

8 horas diárias (comissionados) 2 turnos dentro do período de 7
às 19h
(intervalo  mínimo  de  1  hora  e
máximo de 2) 

Ministério  Público  do  Estado  de  Rio  de
Janeiro

7 horas diárias 10  às  18h  (com  1  hora  de
intervalo)

Resolução  nº  2020/PGJ,  de
08/12/2015

Ministério Público do Estado de São Paulo

8 horas diárias 9 às 17h ou de 11 às 19h (com
intervalo de 30 min)

Ato  Normativo  nº  583/PGJ,  de
11/05/2009,  alterado  pelo  Ato
Normativo  nº  769/PGJ,  de
08/04/2013
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ÓRGÃO JORNADA DE TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO OBSERVAÇÕES

REGIÃO SUL

Ministério Público do Estado de Paraná 8 horas diárias 8h30 às 11h30 e de 13h às 18h Resolução nº 43/PGJ, de 12/01/2011

Ministério  Público  do  Estado  de  Rio
Grande do Sul

8 horas diárias 8h30 às 12h e de 13h30 às 18h Provimento  nº  29/PGJ,  de
27/11/2000

Ministério  Público  do  Estado  de  Santa
Catarina

7 horas diárias(efetivos) 12 às 19h (efetivos) Ato nº 03/PGJ, de 10/01/2011

8 horas diárias (comissionados) 9h30  às  11h30 e  de 13 às  19h
(comissionados)

OUTROS ÓRGÃOS EM RONDÔNIA

Defensoria  Pública  do  Estado  de
Rondônia

6 horas diárias 7h30 às 13h30 Resolução nº 01/DPE, de 20/01/2012

Governo do Estado de Rondônia

6 horas diárias 7h30 às 13h30 Decreto nº 19.462, de 20/01/2015 –
Estabelece  em  06  horas  diárias
corridas  a  jornada  de  trabalho  dos
servidores da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo (art. 5º,
§1º). 

Justiça  Federal  (Seção  Judiciária  de
Rondônia)

7 horas diárias 8 às 15h ou
11 às 18h 

Portaria nº 251, de 30/05/2014.
Obs:  Também  pode  ser  realizada
jornada  de  trabalho  de  8  horas
diárias,  em  dois  turnos,  com
intervalo para almoço.

Ministério Público do Trabalho
7 horas diárias A  ser  cumprido  dentro  do

intervalo de 7 às 15h (pode haver
mais 1 hora de sobreaviso)

Portaria nº 17/PC, de 29/02/2016
Obs: atendimento ao público de 9 às
14h. 
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ÓRGÃO JORNADA DE TRABALHO HORÁRIO DE TRABALHO OBSERVAÇÕES

OUTROS ÓRGÃOS EM RONDÔNIA “continuação”

Ministério Público Federal (PR-Rondônia) 7 horas diárias Escalas dentro do período de 7h
às 16h (15 min de intervalo)

Portaria nº 55/PC, de 05/05/2016

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de
Rondônia

6 horas diárias 7h30 às 13h30 Resolução nº 24/PR, de 12/05/2005

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de
Rondônia

7 horas diárias (efetivos) 8 às 13 h e de 16 às 18h Resolução nº 21/PR, de 20/08/2012

8 horas diárias (comissionados) 7 às 13 h e de 16 às 18h

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
7 horas diárias 8 às 19h (escalas para atender o

horário de atendimento)
Portaria  Conjunta nº  02/PR-CRE,  de
12/05/2016

Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região 7 horas diárias 7h30  às  14h30h  (com  intervalo
de 15 min)

Portaria GP nº 04/PR, de 06/01/2016

Nota: Informações obtidas por e-mail, telefone e internet. Normas disponíveis em arquivo eletrônico na COPLAN/MP/RO.
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