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1. INTRODUÇÃO

Esta comissão paritária se originou da aprovação da proposta de acordo formulada

pela Vice-Presidência do TST nos autos do Processo TST-DC-21101-49.2015.5.00.0000,

em que se previu, dentre outras questões, a constituição formal de comissão paritária,

constituída  por  representantes  da  empresa  e  dos  sindicatos,  para  estudos  afetos  à

viabilidade da redução de jornada de trabalho no âmbito do SERPRO.

A comissão é formada por 12 membros, obedecida à seguinte composição:

1) 4 representantes do SERPRO;

2) 8 representantes dos sindicatos, sendo:

2.1) 6 representantes indicados pela FENADADOS;

2.2) 1 representante do sindicato do Estado do Rio Grande do Sul;

2.3) 1 representante do sindicato do Estado de Santa Catarina.

Todas as reuniões realizadas foram objeto de ampla divulgação, de modo que os

resultados dos estudos realizados possuem caráter público. Tal premissa impossibilitou

que fossem tratadas, no âmbito da comissão paritária, questões empresariais de cunho

estratégico que eventualmente pudessem influir na tomada de decisão.

2. ANÁLISE DO QUADRO FUNCIONAL DO SERPRO

Em dezembro de 2015,  o corpo funcional do SERPRO era composto por 10.763

empregados, dos quais 7.894 eram integrantes do quadro interno e 2.869 compunham o

quadro externo, o que corresponde a 73,34% e 26,66% do quadro total, respectivamente.

No tocante ao quadro interno, a comissão paritária levantou os seguintes dados:
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Do quadro acima, portanto, depreende-se que, em dezembro de 2015, 68,85% dos

empregados eram do sexo masculino, 93% tinham a jornada de trabalho iniciada entre 7 e

9h e 79,4% residiam no mesmo município onde está localizado o SERPRO.

Quanto aos empregados do quadro interno submetidos à jornada de seis horas,

levantou-se os seguintes quantitativos:

Ressalta-se que o total de empregados com jornada de 6 horas, incluído o quadro

externo, é de 504.

Os  quantitativos  aqui  apresentados  podem  sofrer  alterações  em  virtude  de

contratações e desligamentos ocorridos mês a mês, em especial por conta do módulo

incentivo do APA.

3. Das Reuniões da Comissão Paritária

Foram realizadas 7 reuniões da Comissão, sendo a 1ª em 25 de janeiro e a 7ª em

28 de julho de 2016.

Na primeira reunião, a Comissão firmou compromisso de estudar o tema de forma

Total Empregados Quadro Interno – 8h
Mulheres Homens Total

1997 4412 6409

Aposentados
Qtde %

1658 25,87%

Horário de Trabalho
7h às 8h 8h às 9h Outros

4167 1788 454

Município de Residência
Capital Outros % outros

5087 1322 25,99%

Hora Extra
Sim Não % Sim

714 5695 12,54%

Jornada de 6 horas
Cargo Interno

Analista 19
Técnico 59
Auxiliar 272

TOTAL  350
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ampla, compartilhada e transparente, constituindo um relatório que dialogue tanto com os

anseios dos empregados como os interesses, contexto e limitações da empresa.

Na  segunda  reunião,  realizada  em  18/02/2016,  a  Comissão  analisou  as

informações do quadro funcional da empresa e trouxe informações sobre visitas técnicas

realizadas  em  estatais  que  tinham  experiências  ou  projetos  relativos  a  redução  de

jornada, sendo que essas empresas foram a PROCERGS, PRODEPA, PETROBRAS e o

CIASC.  Nessa  reunião  também foram abordadas  a  experiência  do  Ministério  Público

Federal, que reduziu a jornada administrativa para 7 horas diárias, sem redução salarial e

sem alteração contratual. Além disso, foram analisados relatório da OIT, a experiência

bem-sucedida adotada pela Toyota na Suécia, dados do US Bureau of Labor Statics dos

EUA e o artigo acadêmico produzidos pelos professores Thiago Carneiro e Mário Cesar.

Esses documentos apontam para as vantagens da redução da jornada de trabalho para a

empresa e para os empregados. 

Na terceira reunião, realizada nos dias 01 e 02 de março, a Comissão apresentou a

experiência da CAESB e B.S. Colway Pneus, onde na primeira a redução da jornada

trouxe impactos negativos para a organização e na segunda, a redução foi positiva, com

aumento da produtividade.  Nessa reunião também formam abordardas os relatórios da

comissão da jornada do SINDIJUFE-MT, relativa ao TRT da 23ª região, e do grupo de

trabalho do TJ/RS, que apontaram melhorias da produtividade e aumento dos processos

baixados.  Além  disso,  foram  apresentados  dados  de  absenteísmo  (incluindo  os

decorrentes de causa médica) da empresa que no período de janeiro a outubro de 2015

foi de 5,66%.

Já na quarta reunião, realizada em 5 de abril, a comissão tratou das experiências

da Caixa Econômica e da área de tecnologia da informação do Banco do Brasil.  Em

ambos os bancos, a redução da jornada foi para promover adequação entre as funções

gratificadas e a jornada regular do bancário; tratou-se, portanto, de decisão administrativa

decorrente de um grande volume de passivo trabalhista. No BB, a redução produziu uma

diminuição salarial  de 16,25% e na Caixa não foi  possível  identificar  o  percentual  de

redução salarial, pois a redução da jornada veio acompanhada de uma reestruturação do

banco,  inclusive  com  novo  plano  de  cargos  e  salário.  Ainda  nessa  reunião,  foram

apresentados dados relativos aos impactos da redução de jornada na empresa, levando

em consideração os empregados com jornada de 8 horas que não desempenham função

gerencial.

Na quinta e sexta reuniões, realizadas nos dias 09 de maio e 07 de junho, foram
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apresentados novos cenários de impactos financeiros decorrentes da redução da jornada,

além dos impactos sobre os planos de cargos e salários vigentes na empresa.  Ainda

nessa reunião, foi abordada o impacto da redução sobre os planos de cargos e salários, a

redução da jornada para os cargos do RARH2 e do PACCS, com ou sem redução salarial,

exigiria revisão ou criação de novas tabelas, o que resulta em alteração daqueles planos,

sendo necessário autorização do DEST e do Ministério da Fazenda para tanto. Da mesma

forma, em relação ao PGCS caso a redução se dê sem redução salarial ou a mesma seja

em proporção diferente.  Desta forma, a única opção em que a redução da jornada não

demandaria impactos nos planos de cargos de salário, seria a redução da jornada com

redução equivalente para os cargos do PGCS.

Na sétima reunião, realizada no dia 28 de julho, houve o fechamento do relatório

da Comissão.

4. ESTUDOS DE CAMPO

A comissão paritária fez contato com órgãos e entidades da Administração Pública

a  fim  de  detectar  as  particularidades  de  cada  um  desses  casos  e  verificar  a

compatibilidade dos mesmos com a realidade verificada no SERPRO.

Além dos casos especificados nas linhas abaixo,  a  comissão paritária  também

realizou pesquisas junto à  PRODEPA e à  PETROBRÁS.  Contudo, nestas estatais,  as

propostas de redução de jornada ainda se encontram em discussão.

4.1 PROCERGS

Na Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul

(PROCERGS), sociedade anônima fechada de economia mista, a proposta de redução

encontra-se efetivamente implantada.

Foi previsto no Acordo Coletivo a redução da jornada de trabalho de 8h para 6h

diárias, com a correspondente redução da remuneração em 25%. A redução depende da

opção expressa por parte do trabalhador, e somente aqueles com idade igual ou superior

a 45 (quarenta e cinco) anos podem assim proceder. 

A medida é experimental e tem prazo de validade de 1 (um) ano. Após este prazo,

a empresa avaliará a conveniência de manter ou não o programa.

No  caso  específico,  não  há  previsão  de  alteração  dos  contratos  de  trabalho,

devendo o empregado preencher um Termo de Adesão, com anuência da chefia imediata.

Nas  hipóteses  de  rescisão  e  afastamento  de  saúde  pelo  INSS,  considerar-se a
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remuneração integral do empregado de 8h.

4.2 CIASC

Ainda em 2006, o Governo do Estado de Santa Catarina implantou, exclusivamente

para  seus  servidores,  o  horário  administrativo  de  6h.  O  Centro  de  Informática  e

Automação  do  Estado  de  Santa  Catarina  S.A.  –  CIASC,  empresa  pública  estadual,

mediante ato administrativo, decidiu por aderir a este horário, por meio de redução do

expediente, sem alteração da jornada nos contratos de trabalho, sob a justificativa de que

a empresa atende exclusivamente o Governo do Estado. Não houve, no caso específico,

reflexos na remuneração dos empregados do CIASC.

4.3 MPF

Nos órgãos do MPF, a jornada de trabalho foi reduzida em 1h, através da Portaria

707/2006, da PGR - Procuradoria-Geral da República. A implementação se deu no ano

seguinte, em 2007, após cumprir o prazo para adequação das Normas, Procedimentos e

implantação do ponto eletrônico. 

As informações delineadas a seguir foram coletadas em entrevista realizada em

17/02/2016 com funcionário da CGP – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, do MPF -

Ministério Público Federal em Salvador/BA.

Os trabalhadores passaram, então, a cumprir jornada de 7h diárias ininterruptas,

contabilizando 35h semanais. Os servidores são estatutários, motivo por que não houve

alteração no contrato de trabalho, mantendo-se as 40h semanais. A redução da jornada

não acompanhou, portanto, redução salarial e de benefícios. As 5h sobressalentes foram

consideradas como sobreaviso, utilizadas por meio de convocação oficial do órgão. Dessa

forma, cortou-se despesa com horas extras e acabaram os excessos cometidos com o

acúmulo de banco de horas.

A motivação para a redução da jornada, além do corte de despesas com hora extra

e melhor gestão do banco de horas, foi padronizar os horários de trabalho das unidades,

otimizando a disponibilidade dos servidores para fins de atendimento ao público e na

atividade-fim. Segundo o encarregado da CGP em Salvador, os impactos positivos foram

aumento  do  bem-estar  do  corpo  funcional,  acarretando  aumento  na  produtividade  –

levando  em  consideração  o  setor  pessoal.  Além  disso,  houve  melhoria  na  gestão

individual do tempo, pois o trabalhador passou a executar a mesma atividade, com o

mesmo volume de demandas, em menor tempo. Houve, também, ganho na modernização
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da  gestão,  com  a  revisão  e  consequente  otimização  dos  fluxos  de  trabalho  (menos

burocracia) para se adequarem a nova realidade. Outro ponto relatado foi o crescimento

de capacitação dos funcionários por conta própria, ingressando em cursos de graduação

e pós-graduação, com diminuição das solicitações de horário  especial  para estudante

(“programa de incentivo”). Para finalizar, pontuou que a realidade, principalmente na área

de TIC,  é de redução gradual  do esforço devido ao uso de sistemas que otimizam o

trabalho. Exemplificou, afirmando ter havido aumento de produtividade com a implantação

de  sistemas  que  permitem  anexar  documentos  processuais  que,  antes,  eram

protocolados e despachados via malote para outros órgão e unidades.

4.4 Caesb 

Foi realizado contato com representante da Companhia de Saneamento Ambiental

do  Distrito  Federal  –  Caesb,  sociedade  de  economia  mista  distrital.  A  análise  da

experiência na referida estatal revelou:

a) redução da jornada de trabalho de 8h para 6h diárias, sem redução salarial e

sem alteração dos contratos de trabalho;

b) vigência da experiência piloto por dois anos, com término em abril  de 2015,

tendo  sido  sua  prorrogação  condicionada  à  manutenção  ou  ampliação  dos  índices

empresariais.

c) alteração procedida mediante celebração de Acordo Coletivo (1º Termo Aditivo

ao ACT 2012/2014).

4.5 Banco do Brasil

A visita ao Banco do Brasil (BB) ocorreu no dia 07/03/2016. A experiência do Banco

foi de redução da jornada de 8 para 6h na área de TI (DITEC) com redução salarial de

16,25%.  Essa  redução  alcançou  todos  os  empregados  lotados  nessa  área  que  não

possuíam função gerencial.

Segundo o Banco, a redução da jornada teve como principal objetivo a adequação

da jornada desses trabalhadores a dos bancários que é de 6 horas, conforme disciplina o

art. 224 da CLT.

O BB não realizou estudos acerca do impacto da redução da jornada sobre os

processos organizacionais e funcionais, contudo, relato do gerente da DITEC aponta no

sentido de indicar que não houve redução da fila de demanda (Backlog). Foi informado

também que os gestores reclamaram de um aumento de sua carga de trabalho, uma vez
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que passaram a ter que cobrir um turno maior de trabalho (superior a 8 horas) em razão

de terem absorvido parte da demanda de seus trabalhadores, em razão do não aumento

do número de empregados após a efetivação da redução. Também foi relatado aumento

do número de horas extra, embora esta só ocorra mediante prévia autorização do chefe

imediato.

4.6 Caixa Econômica Federal

A visita à Caixa ocorreu no dia 24/03/2016. A redução da jornada na caixa de 8h

para 6h foi para todo corpo funcional da empresa (diferentemente do BB que só foi para a

área de TI). Essa redução também teve o objetivo de ajustar a jornada praticada à jornada

do bancário (art. 224 da CLT) e mitigar o crescente passivo trabalhista, uma vez que os

empregados de 8 horas estavam, maciçamente, ingressando na Justiça requerendo que

as duas horas (6 + 2) fossem computadas como horas extras, mesmo que para migrarem

para jornada de 8 horas eles tivessem assinado documento para esse fim.

Essa redução veio acompanhada de um novo plano de cargos e salários,  que

resultou em mudança de atribuições das carreiras e na estrutura da empresa, com um

novo dimensionamento das unidades. A reestruturação já estava em estudo, assim como

a redução salarial, assim, a Caixa aproveitou para realizar a mudança de forma conjunta,

minimizando os impactos.

Apesar de ser  possível  afirmar que a redução de jornada resultou em redução

salarial, não é possível quantificar essa redução, uma vez que o novo plano trouxe novo

cenário  salarial  (que  pode  ter  resultado,  para  alguns  casos,  na  manutenção  da

remuneração no mesmo patamar de 8 horas).  

Assim como no Banco do Brasil, não há índices específicos para aferir qual foi a

melhora/piora  do  desempenho  organizacional  e  funcional,  após  a  implementação  da

redução da jornada.

5. RELATÓRIOS E NOTÍCIAS A RESPEITO DO TEMA

Além dos estudos de campo, analisou-se artigos e notícias a respeito do tema, que

seguem identificados, com as impressões da comissão.

5.1 OIT

De  acordo  com  a  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  no  estudo
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“Indicadores chaves do mercado de trabalho”1, nas últimas décadas a jornada de trabalho

foi  reduzida  em  vários  países  com  ganho  de  produtividade.  A  produtividade  dos

trabalhadores de países com jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais

alcançou uma ótima colocação no ranking. Por outro lado, a produtividade do trabalhador

brasileiro está entre as menores do mundo, mais especificamente, na 44º colocação, dos

69 países pesquisados.

O estudo da OIT mostra que as empresas aumentaram sua produtividade e seus

lucros, uma vez que houve redução de doenças, ausências e acidentes de trabalho, ou

seja,  como  se  mitigaram  os  fatores  de  dispersão  no  trabalho,  aumentou  o  nível  de

concentração nas tarefas, cresceu o índice de satisfação do trabalhador, melhorou o nível

de organização do trabalho.

Desta forma, o estudo concluiu que a redução da jornada de trabalho é benéfica

para:

a) O trabalhador, que tem mais qualidade de vida e mais tempo para a qualificação

pessoal/profissional e o convívio com a família, reduzindo-se as doenças relacionadas ao

trabalho; 

b) O usuário do serviço público, já que há acréscimo de eficiência no desempenho

do servidor; 

c)  O próprio órgão público, melhorando os seus indicadores de produtividade e

eficiência.

5.2 Toyota

Segundo noticiado, um exemplo de empresa que obteve bons resultados com a redução

da jornada de trabalho é a Toyota2. Há 13 anos, na Suécia, optou-se por reduzir a carga

horária de sua linha de produção, e o resultado foi  um crescimento de 25% no lucro,

segundo Martin Banck, diretor de operação.

5.3 US Bureau of Labor Statistics

Outro  levantamento  importante3 apresentou  dados  de  produção  dos  Estados

Unidos  onde  o  US  Bureau  of  Labor  Statistics  concluiu  que  a  produtividade  vem

aumentando historicamente desde a década de 1950, apontando que atualmente seria

1 Disponível em: http:\\www.oitbrasil.org.br. Acesso em 18/02/2016.
2 “Empresas suecas testam jornada de seis horas”. Disponível em: http:\\www.bbcbrasil.com. Acesso em 

18/02/2016.
3 Disponível em: http://groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/worktime. Acesso em 18/02/2016.

http://groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/worktime
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necessário  menos  de  15 horas  para  produzir  o  mesmo que na  década de  1950 era

produto de mais de 40 horas de trabalho. Contudo, não foi possível avaliar os fatores que

levaram a essa redução.

5.4 Redução de jornada melhora a qualidade de vida no trabalho?

O  artigo  “Redução  de  jornada  melhora  a  qualidade  de  vida  no  trabalho?  A

experiência de uma organização pública brasileira”4, escrito por Thiago Lopes Carneiro e

Mário César Lopes, também traça um paralelo entre a redução na jornada de trabalho e a

melhora na qualidade de vida do trabalho. O paper traz um vasto embasamento teórico e

busca comprovar, empiricamente, através de questionários e entrevistas, que a redução

da jornada de trabalho traz uma melhora na qualidade de vida do trabalhador.

5.5 B.S. Colway Pneus Ltda

A experiência da B.S. Colway Pneus Ltda.  ocorreu em 2000, quando reduziu a

jornada para 36 horas semanais. Segundo Francisco Simeão, que presidia a empresa e é

o primeiro suplente do senador Roberto Requião (PMDB-PR) os resultados foram muito

favoráveis5.

O aumento da produtividade chegou a 37%, superando a expectativa inicial  de

12%. Esse desempenho, conforme o empresário, pagou não só os custos, como também

permitiu oferecer descontos a clientes e aumentar a lucratividade da empresa.

O mesmo caso é apresentado por Carlos Ilton Cleto em sua tese de doutorado6. No

estudo restou exposto que, devido ao aumento da produtividade, a empresa ofereceu

prêmio que alcançaram cerca de cento e quarenta mil reais por mês. Este valor financiou

benefícios  como:  fitness  center (atividade física especial),  ambulatório  móvel,  exames

clínicos, ciclo de palestras, sistema de premiação e incentivo à educação.

5.6 Defensoria Pública de Tocantis

Matéria publicada pelo Jornal do Tocantins apontou economia de quatrocentos mil

reais com a redução de jornada de trabalho para 7h por dia na Defensoria Pública do

Estado, cujo regime é o estatutário. O objetivo da redução foi, desde o início, a redução

de custos. Dessa forma, o órgão reconhecia a redução da jornada como alternativa para

4 Disponível em: http://periodicos.ufsc.br/indez.php/rpot/article/view/3271. Acesso em 18/02/2016.
5 Disponível  em:  <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/01/07/pacto-empresarial-pode-

reduzir-jornada-de-trabalho>. Acesso em: 1º/03/2016.
6 “Emprego,  desemprego  e  redução  da  jornada  de  trabalho:  uma  investigação”.  Disponível  em:

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/87374>. Acesso em: 1º/03/2016.

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/87374
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/01/07/pacto-empresarial-pode-reduzir-jornada-de-trabalho
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/01/07/pacto-empresarial-pode-reduzir-jornada-de-trabalho
http://periodicos.ufsc.br/indez.php/rpot/article/view/3271
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driblar os cortes orçamentários.

O estudo feito entre abril e junho de 2015 constatou economia de 45% em gastos

com combustíveis, 68% nas despesas com diárias e 9% no custo de energia elétrica.

Devido ao sucesso na redução dos custos, a experiência de jornada de 7h por dia foi

prorrogada  até  dezembro  de  2015.  Tal  exemplo  indica  que  a  redução  pode  trazer

economia de gastos para a empresa.

5.7 SINDIJUFE-MT no TRT da 23ª Região

O Relatório da Comissão da Jornada do SINDIJUFE-MT no TRT da 23ª Região

(MT) registra que a melhor jornada de trabalho seria a de seis horas diárias. A conclusão

adveio de análise de experiências de outros órgãos do Judiciário que já implementavam

jornada inferior a 8h por dia e da análise de projeto piloto no próprio TRT/MT durante dois

anos.

O Relatório aponta o exemplo do TRE/MT, em que a jornada é de 6h e que figurou,

por  dois  anos  consecutivos,  com  os  melhores  índices  de  produtividade  e  processos

baixados entre os 27 Tribunais Eleitorais. O regime de trabalho nos órgãos citados é o

estatutário.

5.8 Grupo de Trabalho sobre a redução da jornada de trabalho no TJ/RS

Estudo de Grupo de Trabalho sobre a redução da jornada de trabalho no TJ/RS, de

26 de janeiro de 20167 aponta que o pico de produtividade dos empregados ocorre nas

primeiras 5 a 6 horas iniciais de trabalho, sendo o período de efetividade na produção.

O  relatório  coloca  a  redução  como  alternativa  para  a  crise  do  Estado  do  Rio

Grande do Sul, gerando economia não só de recursos como eletricidade, água, telefonia e

material de uso contínuo, como também aumento do poder aquisitivo dos servidores, que

reflete na economia local.

Foi realizado um piloto com validade de seis meses e os resultados obtidos foram:

a) redução do número de processos de 9.165 em janeiro de 2015 para 6.922 em

novembro de 2015;

b)  inclusão  do  órgão  na  lista  de  melhor  desempenho  anual,  constando  na  5ª

posição entre 23 unidades;

c) bons e equilibrados níveis de produtividade;

7 Disponível em: <http://sindjus2.hospedagemdesites.ws/site/new/download.php?_arquivo=..%2Farquivos
%Fdownloads%2F20160129141947__da_jornada.pdf>. Acesso em: 1º/03/2016.

http://sindjus2.hospedagemdesites.ws/site/new/download.php?_arquivo=..%2Farquivos%FDownloads%2F20160129141947__da_jornada.pdf
http://sindjus2.hospedagemdesites.ws/site/new/download.php?_arquivo=..%2Farquivos%FDownloads%2F20160129141947__da_jornada.pdf


14

d) aumento da satisfação do público no atendimento.

O estudo finaliza com quatro sugestões de redução da jornada para os “tomadores

de decisão” do Judiciário gaúcho:

a) jornada única de 7h, com horário de atendimento e funcionamento das
12h às 19h;
b)  jornada  de  seis  horas  diárias,  com o revezamento  de  um grupo  de
servidores da unidade jurisdicional ou administrativa fazendo o horário das
9h às 14h, com intervalo de almoço de meia hora, e o segundo grupo de
servidores com horário das 12h às 18h, com intervalo de meia hora para
descanso;
c)  jornada  de sete  horas  diárias,  com o revezamento  de  um grupo de
servidores da unidade jurisdicional ou administrativa fazendo o horário das
9h às 16h, com intervalo de almoço de meia hora, e o segundo grupo de
servidores com horário das 11h às 18h, com intervalo de meia hora para
descanso;
d)  jornada  de  sete  horas  diárias,  com o revezamento  de  um grupo  de
servidores da unidade jurisdicional ou administrativa fazendo o horário das
8h às 15h, com intervalo de almoço de meia hora, e o segundo grupo de
servidores com horário das 12h às 19h, com intervalo de meia hora para
descanso;

Nas propostas “b”, “c” e “d”, o horário de funcionamento e atendimento externo

compreenderia o horário atual das 9h às 18h. No item “d”, as horas compreendidas entre

8h e 9h e 18h e 19h seriam utilizadas apenas para expediente interno das unidades.

A gestão local da unidade jurisdicional ou administrativa se responsabilizaria pelo

gerenciamento  de  substituições  e  da  força  de  trabalho,  bem  como  respectivos

escalonamentos.

Cabe  ressaltar  que  os  servidores  deste  órgão  foram  considerados  os  mais

produtivos  do  país,  segundo  pesquisa  “Justiça  em  Números”,  do  CNJ,  em  2015,

contribuição esta que faz do TJ/RS um dos mais eficientes do Brasil.

O regime dos servidores é o estatutário e difere do regime celetista a que estão

submetidos os empregados do SERPRO. Neste aspecto, a jurisprudência do TST entende

inviável que, por norma coletiva, seja fixada carga horária de mais de seis horas sem

intervalo intrajornada (Súmula 437, IV, do TST8)  ou mesmo que este seja inferior a uma

hora (Súmula 437, II do TST9), pelo que se entende que as quatro sugestões de redução

da jornada formuladas pelo grupo de trabalho não são viáveis a empregados celetistas.

8 IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho,  é devido o gozo do intervalo
intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e
alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71,
caput e § 4º da CLT. 

9 II  - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou
redução  do  intervalo  intrajornada  porque  este  constitui  medida  de  higiene,  saúde  e  segurança  do
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à
negociação coletiva.   
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5.9 Município de Goiânia/GO

O Município de Goiânia/GO traz outro exemplo de redução de jornada para 6h sem

redução de benefícios, de forma temporária, com a finalidade de minimizar os impactos

da crise nacional, segundo justificado pelo Prefeito. Com a medida, que vale para todos

os órgãos municipais, a prefeitura espera uma economia de R$ 7 milhões até 16 de maio

de  2016.  Conforme  matéria  do  G110,  “a  economia  será  proveniente  de  custos

operacionais,  com menos uso de água,  energia,  telefone e  combustíveis,  gastos  que

giram em torno de R$ 3,5 milhões”.  A redução da jornada, em conjunto com adoção de

um horário de atendimento fixo e reduzido, visa economia com custos operacionais.

6. REDUÇÃO DA JORNADA NO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Em 28/02/2001 foi editada a MP nº 2.174-28/01 que estabelece a possibilidade de

redução facultativa da jornada de trabalho para os servidores públicos federais e que,

mesmo sendo uma Medida Provisória, continua a produzir efeitos válidos e regulando o

assunto no âmbito da administração pública direta federal.

A seguir, transcrevemos o texto que permite a redução da jornada: 

Art.  5º. É  facultado  ao  servidor  da  administração  pública  direta,  autárquica  e
fundacional,  ocupante exclusivamente de cargo  de provimento efetivo,  requerer  a
redução da jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta semanais para seis
ou  quatro  horas  diárias  e  trinta  ou  vinte  horas  semanais,  respectivamente,  com
remuneração proporcional, calculada sobre a totalidade da remuneração.
§ 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos ocupantes de cargo de
provimento efetivo das carreiras ou dos cargos de que tratam os incisos I a III e V e
VI do caput do art. 3º.
§ 2º. Observado o interesse da administração, a jornada reduzida com remuneração
proporcional poderá ser concedida a critério da autoridade máxima do órgão ou da
entidade a que se vincula o servidor, vedada a delegação de competência.
§ 3º. A jornada reduzida poderá ser revertida em integral, a qualquer tempo, de ofício
ou a pedido do servidor, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da
administração, ressalvado, em qualquer hipótese, o disposto no parágrafo único do
art. 16.
§ 4º. O ato de concessão deverá conter, além dos dados funcionais do servidor, a
data do início da redução da jornada, mediante publicação em boletim interno.
§ 5º. O servidor  que requerer a jornada de trabalho reduzida deverá permanecer
submetido  à  jornada  a  que  esteja  sujeito  até  a  data  de  início  fixada  no  ato  de
concessão.

Como  dito,  a  referida  MP  tem  seus  efeitos  exclusivos  para  os  servidores

estatutários federais, não produzindo efeitos para os empregados públicos (celetistas).

Contudo, seus efeitos podem servir  de parâmetro para estabelecer regras específicas

10 Disponível  em:  <g1.globo.com/goias/noticia/2015/11/prefeitura-de-goiania-reduz-jornada-de-trabalho-
dos-servidores-para-6h.html?noAudience=tru>. Acesso em 05/04/2016.
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para os celetistas, por isso, de sua análise.

A MP foi  editada  com vista  a  possibilitar  a  redução  com gastos  com pessoal,

conforme posição do Ministério do Planejamento:

Nota Técnica nº 40/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP
[…]  de  saída,  lembre-se  que  a  Medida  Provisória  nº  2.174-28,  de  2001,  com o
objetivo  de  minorar  os  gastos  com  pessoal permitiu,  em seu  art.  5º,  que  os
servidores públicos federais reduzissem a jornada de trabalho de 40h semanais para
30h semanais, com a correspondente redução de remuneração.

A MP estabelece  que  a  redução  da  jornada  por  opção  do  servidor  será  com

redução proporcional da remuneração. Neste caso, estabelece que,  necessariamente, a

redução da jornada será acompanhada da diminuição proporcional do salário. Isso, não

se equivale, necessariamente, a uma redução salarial ilegal, pois vem acompanhada de

uma contrapartida, que é a redução da jornada de trabalho e, neste caso, é mais correto

afirmar  que  é  uma  readequação  do  salário  a  nova  jornada  de  trabalho,  pois  a  hora

trabalhada paga continua sendo a mesma.

6.1 REDUÇÃO DE JORNADA POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO

X REDUÇÃO DETERMINADA POR LEI

Quando a redução ocorre por meio de lei, ela é obrigatória, cabendo a própria lei

definir os critérios da redução (se com redução ou sem redução da remuneração). Por

sua vez, quando a redução ocorre por conveniência da Administração, a requerimento do

servidor,  deve ser,  necessariamente,  com redução proporcional  da  remuneração,  pois

assim determina a MP. Desta forma, não há que se confundir os dois casos, o de redução

da jornada obrigatória por lei com a redução discricionária (opcional) a requerimento do

servidor.

Neste sentido, é o que se asseveram as seguintes notas técnicas:

Nota Técnica nº 264/2011/DENOP/SRH/MP, de 02/06/2011
Não  se  pode  olvidar  que  a  concessão  da  jornada  reduzida  com  remuneração
proporcional  é  ato  discricionário  da  Administração,  observados  os  critérios  de
conveniência  e  oportunidade,  e  não  um direito  líquido  certo  do  servidor, não  se
assemelhando,  portanto,  aos  casos  previstos  em legislação  específica,  cujo
comando  normativo  é  restritivo,  não  se  admitindo  qualquer  alteração.  (grifo
nosso)
Nota Técnica Consolidada nº 1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 26/09/2012.
Ressalte-se que a situação do servidor que ocupa cargo público cuja jornada de
trabalho é inferior a 40 horas semanais, e disposta em lei específica, não pode
ser confundida com a situação do servidor que, voluntariamente, requeira junto
ao seu órgão de pessoal a redução de sua jornada de trabalho, nos termos da
Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de agosto de 2001, […]. (grifo nosso)

Nestes  termos,  a  diferença  entre  os  dois  casos  está  estabelecida  em lei,  não

havendo,  portanto,  qualquer  ação  ilegal  ou  discriminatória  quanto  aos  dois  institutos.



17

Como exemplo de redução de jornada por meio de lei,  temos o caso dos assistentes

sociais que, por força dos art.  1º e 2º da Lei nº 12.310/10, tiveram sua carga horária

reduzida de 40 para 30 horas, sem redução salarial.

6.2  POSIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO PLANEJAMENTO  ACERCA DA REDUÇÃO  DE

JORNADA

Para  o  MPOG,  a  redução  da  jornada  deve  vir  acompanhada  da  respectiva

diminuição salarial, que também terá impactos nos benefícios percebidos pelo servidor,

conforme a seguir:

Nota Técnica nº 264/2011/DENOP/SRH/MP, de 02/06/2011
Assim, é preciso esclarecer que a situação do servidor que ocupa cargo público com
carga horária reduzida com base em lei específica não pode ser confundida com a
situação de servidor que, voluntariamente, requer junto ao seu órgão de pessoal a
redução de sua jornada. A propósito,  na hipótese em que a redução da jornada
de  trabalho  decorra  da  opção  do  servidor,  a  remuneração  lhe  será  devida
proporcionalmente  à  jornada  escolhida,  inclusive  as  gratificações  de
desempenho, e demais vantagens pecuniárias e benefícios.
Nota Técnica Consolidada nº 1/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 26/09/2012.
Do exposto, verifica-se que, ao servidor cuja jornada de trabalho decorra da redução
prevista  na  Medida  Provisória  supra,  a  remuneração  ser-lhe-á  devida
proporcionalmente à jornada escolhida, inclusive no que se refere às vantagens
pecuniárias de caráter permanente. Nesse caso, o auxílio-alimentação também
será  pago  de  forma  proporcional  à  jornada  reduzida.  Todavia,  o  servidor
submetido à jornada de trabalho reduzida por força de lei  específica poderá
perceber o referido benefício em seu valor integral. (grifo nosso)

Nestes termos,  os benefícios,  como o auxílio-alimentação e creche/escolar,  e as

demais  vantagens  de  caráter  permanente,  como  horas  extras  incorporadas  e  ATS,

também seriam proporcionalmente diminuídos no caso de redução voluntária da jornada

de trabalho.

No entanto, no caso do SERPRO, como já existem cargos com jornada de 6h

implementados e previstos nos planos de cargos e salários, e no ACT não há nenhuma

menção que os valores dos benefícios a esses empregados será menor que aqueles

pagos aos empregados  com jornada de 8h, não se poderia reduzir os valores pagos a

título de auxílio-alimentação, creche/escolar e a filho portador de necessidades especiais

e nem reduzir o valor percentual pago de hora-extra, pois não se altera o valor da hora

trabalhada.  Quanto ao ATS, como esse é um percentual sobre a referência salarial, ele

acompanhará os efeitos desta.
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7. IMPACTOS  FINANCEIROS  NO  CASO  DE  REDUÇÃO  DE

JORNADA COM REDUÇÃO SALARIAL

A Comissão estudou também os possíveis impactos financeiros no SERPRO, na

hipótese  da  redução  da  jornada  vir  acompanhada  de  uma  correspondente  redução

salarial. No referido estudo considerou-se:

a) somente empregados que não possuem cargos de confiança, o que dá uma

base de 8.989 empregados;

b) empregados dos quadros interno e externo;

c) Redução proporcional aplicada na remuneração base, adicional tempo serviço

(ATS) e gratificação por função (GEA);

d) Não foram computados os encargos trabalhistas (Férias, 13º, FGTS, INSS, etc.).

e) Cenário 1: Redução na carga horária de 8 horas para 7 horas (12,50%);

f) Cenário 2: Redução na carga horária de 8 horas para 6 horas (25%);

7.1 Cenário 1: Redução da jornada para 7 horas com redução salarial de

12,50%

Adesão de 100% (8.989 empregados) - haveria uma economia anual aproximada

de R$ 92,3 milhões;

Adesão de 75% (6.742 empregados) - economia anual de R$ 69,2 milhões;

Adesão de 50% (4.495 empregados) – economia anual de R$ 46,1 milhões;

Adesão de 25% (2.247 empregados) – economia anual de R$ 23 milhões.

7.2 Cenário 2: Redução da jornada para 6 horas com redução salarial de

25%

Adesão de 100% (8.989 empregados) - economia anual de R$ 186,7 milhões;

Adesão de 75% (6.742 empregados) - economia anual de R$ 140 milhões;

Adesão de 50% (4.495 empregados) – economia anual de R$ 93,3 milhões;

Adesão de 25% (2.247 empregados) – economia anual de R$ 46,7 milhões.
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7.3 Cenário 3: Redução da jornada para 6 horas com redução salarial de

12,50%  (esse  cenário  possui  os  mesmos  valores  do  7.1,  diferindo

apenas quanto a jornada)

Adesão de 100% (8.989 empregados) - haveria uma economia anual aproximada

de R$ 92,3 milhões;

Adesão de 75% (6.742 empregados) - economia anual de R$ 69,2 milhões;

Adesão de 50% (4.495 empregados) – economia anual de R$ 46,1 milhões;

Adesão de 25% (2.247 empregados) – economia anual de R$ 23 milhões.

7.4 Cenário 4: Redução da jornada para 7 horas sem redução salarial

Neste cenário, não há, num primeiro momento, economia para empresa, mas um

aumento do valor da hora de trabalho percebida pelos empregados na ordem de 14,30%.

7.5 Cenário 5: Redução da jornada para 6 horas sem redução salarial

Neste cenário, não há, num primeiro momento, economia para empresa, mas um

aumento do valor da hora de trabalho percebida pelos empregados na ordem de 33,33%.

Ressalta a Comissão que os cenários 1, 2 e 3 acima, por não refletirem todos os

custos com pessoal, como por exemplo FGTS e 13º salário, terão, na prática, valor final

na redução dos custos maior que o apresentado.

7.6 Hora Extra

Num  eventual  cenário  de  implementação  da  jornada  reduzida  para  todos  os

empregados de 8 horas (exceto os detentores de gratificação de funções comissionadas)

que  seja  acompanhada  da  supressão  da  hora  extra,  a  economia  para  empresa

aumentaria em 12,7 milhões ao ano (base março/16), fazendo com que a economia seja

superior a R$ 200 milhões por ano.

A redução  da  jornada  sem redução  salarial,  conforme  cenários  4  e  5,  trariam

impactos significativos no custo com pessoal, uma vez que haverá aumento da hora paga

aos empregados, o que trará reflexos nos futuros reajustes e progressões funcionais.

Esses impactos no valor da hora trabalhada podem ser assim dimensionados:

a) redução da jornada para 7 horas sem redução salarial: haverá um aumento da

hora trabalhada de 14,3%, elevando o valor atual de R$ 57,25 para R$ 65,43.

b) redução da jornada para 6 horas sem redução salarial: haverá um aumento da
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hora trabalhada de 33,33%, elevando o valor atual para R$ 76,33.

8. IMPACTOS  SOBRE  OS  PLANOS  DE  CARGOS  E

SALÁRIOS

Na última reunião, a Comissão teceu alguns comentários acerca dos impactos das

hipóteses de redução de salário nos planos de cargos e salários em vigor na empresa.

Em razão do PACCS possuir 8 empregados, alguns com jornada de 6 horas e outros

inscritos no APA, a avaliação se aterá aos planos RARH2 e PGCS, conforme a seguir.

8.1 Redução da jornada e seus impactos sobre o RARH2 – Jornada de

8 horas

O  RARH2  possui tabela  salarial  única  para  os  cargos  de  Auxiliar,  Técnico  e

Analista.  O critério para distinguir cada um desses cargos é o nível do enquadramento

inicial  na  tabela, conforme tabela  de estruturação  das  carreiras  contidas no plano. A

tabela inicia-se na referência 1 e termina na 37, observada a respectiva jornada.

Os intervalos entre as referências não são lineares, variando de 5,13 a 7,88%,

conforme o cargo. Essa forma de distribuição não permite o reenquadramento automático

do empregado em caso de redução de sua jornada, seja para 6 ou para 7 horas. Neste

sentido, exige-se a criação de uma nova tabela que reflita a nova realidade.

Na hipótese de redução da jornada com diminuição salarial,  a hora de trabalho

paga  aos  empregados  que  reduzirem sua  jornada  pode  ser  superior  ou  inferior  a  já

praticada pelo plano, exigindo ajustes para evitar essa diferença.

Por sua vez, a redução sem alteração salarial, também ocasionará alteração na

hora  de  trabalho  frente  ao  já  praticado,  o  que  também  exigirá  ajustes  para  evitar

diferenças.

Em  ambas  as  alternativas,  faz-se  necessário  a  criação  de  novas  tabelas  que

abarquem a nova realidade.

A seguir demonstramos a atual tabela do RARH2,  de acordo com a estruturação

das carreiras e jornadas de trabalho11:

11 Os valores demonstrados não contemplam o ACT 2016/2017.
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CARREIRA DE AUXILIAR

SITUAÇÃO ATUAL

8 HORAS 6 HORAS

REF. CLASSE I CLASSE II Intervalo REF. CLASSE I CLASSE II Intervalo
R-04 1.196,41 - R-01 1.029,65 -
R-05 1.257,74 5,13% R-02 1.082,49 5,13%
R-06 1.322,31 5,13% R-03 1.137,98 5,13%
R-07 1.403,83 1.403,83 6,17% R-04 1.196,41 1.196,41 5,13%
R-08 1.475,89 1.475,89 5,13% R-05 1.257,74 1.257,74 5,13%
R-09 1.551,54 1.551,54 5,13% R-06 1.322,31 1.322,31 5,13%
R-10 1.631,12 1.631,12 5,13% R-07 1.403,83 1.403,83 6,17%
R-11 1.759,69 1.759,69 7,88% R-08 1.475,89 1.475,89 5,13%
R-12 1.898,36 1.898,36 7,88% R-09 1.551,54 1.551,54 5,13%
R-13 2.047,94 2.047,94 7,88% R-10 1.631,12 1.631,12 5,13%
R-14 2.209,28 2.209,28 7,88% R-11 1.759,69 1.759,69 7,88%
R-15 2.383,41 2.383,41 7,88% R-12 1.898,36 1.898,36 7,88%
R-16 2.571,21 7,88% R-13 2.047,94 7,88%
R-17 2.773,79 7,88% R-14 2.209,28 7,88%
R-18 2.992,39 7,88% R-15 2.383,41 7,88%
R-19 3.228,18 7,88% R-16 2.571,21 7,88%

CARREIRA DE TÉCNICO

SITUAÇÃO ATUAL

8 HORAS 6 HORAS

REF. CLASSE I CLASSE II CLASSE III Intervalo REF. CLASSE I CLASSE II CLASSE III Intervalo
R-12 1.898,36 - R-08 1.475,89 -
R-13 2.047,94 7,88% R-09 1.551,54 5,13%
R-14 2.209,28 7,88% R-10 1.631,12 5,13%
R-15 2.383,41 2.383,41 7,88% R-11 1.759,69 1.759,69 7,88%
R-16 2.571,21 2.571,21 7,88% R-12 1.898,36 1.898,36 7,88%
R-17 2.773,79 2.773,79 7,88% R-13 2.047,94 2.047,94 7,88%
R-18 2.992,39 2.992,39 2.992,39 7,88% R-14 2.209,28 2.209,28 2.209,28 7,88%
R-19 3.228,18 3.228,18 3.228,18 7,88% R-15 2.383,41 2.383,41 2.383,41 7,88%
R-20 3.550,86 3.550,86 3.550,86 10,00% R-16 2.571,21 2.571,21 2.571,21 7,88%
R-21 3.830,65 3.830,65 3.830,65 7,88% R-17 2.773,79 2.773,79 2.773,79 7,88%
R-22 4.132,52 4.132,52 4.132,52 7,88% R-18 2.992,39 2.992,39 2.992,39 7,88%
R-23 4.458,16 4.458,16 4.458,16 7,88% R-19 3.228,18 3.228,18 3.228,18 7,88%
R-24 4.809,47 4.809,47 7,88% R-20 3.550,86 3.550,86 10,00%
R-25 5.188,47 5.188,47 7,88% R-21 3.830,65 3.830,65 7,88%
R-26 5.597,32 5.597,32 7,88% R-22 4.132,52 4.132,52 7,88%
R-27 6.038,35 7,88% R-23 4.458,16 7,88%
R-28 6.514,20 7,88% R-24 4.809,47 7,88%
R-29 7.027,50 7,88% R-25 5.188,47 7,88%
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Tendo como base a tabela de  Analista de 8 horas acima, caso fosse aplicada a

redução da jornada com redução salarial de 25%, o empregado enquadrado na referência

20  (R$  3.550,86)  deveria  ser  enquadrado  numa  referência  cujo  valor  fosse  de  R$

2.663,15. Como essa referência não existe, seria necessário o seu reenquadramento na

referência imediatamente superior,  qual  seja,  a 17,  cujo  valor é de R$ 2.773,79  ou a

criação de nova referência no valor de R$ 2.663,15.

Ocorre que esse reenquadramento ocasionaria eventos que impactam as regras do

RARH2:

1)  possibilidade  de progressão  na  carreira  sem  a  ocorrência  de  evento  de

promoção no caso de enquadramento na referência imediata;

2)  no encarreiramento profissional  do empregado,  ocasionando a alteração  dos

intervalos e interstícios estabelecidos.

Não obstante os eventos acima, o reenquadramento quebraria a isonomia entre os

cargos, uma vez que o valor do dia trabalhado para esse exemplo seria de R$ 92,46,

enquanto que o pago para os empregados que já eram de jornada de 6 horas é de R$

85,71, uma diferença de 7,88%.

Por sua vez, caso a redução da jornada fosse sem redução salarial, os mesmos

problemas continuam, pois permanece a necessidade de enquadramento do empregado

na tabela de 6 horas.

Exemplificando, caso o empregado na referência 37 (R$ 12.892,26) reduza sua

CARREIRA DE ANALISTA

SITUAÇÃO ATUAL

8 HORAS 6 HORAS

REF. CLASSE I CLASSE II CLASSE III Intervalo REF. CLASSE I CLASSE II CLASSE III Intervalo
R-20 3.550,86 - R-16 2.571,21 -
R-21 3.830,65 7,88% R-17 2.773,79 7,88%
R-22 4.132,52 7,88% R-18 2.992,39 7,88%
R-23 4.458,16 4.458,16 7,88% R-19 3.228,18 3.228,18 7,88%
R-24 4.809,47 4.809,47 7,88% R-20 3.550,86 3.550,86 10,00%
R-25 5.188,47 5.188,47 7,88% R-21 3.830,65 3.830,65 7,88%
R-26 5.597,32 5.597,32 5.597,32 7,88% R-22 4.132,52 4.132,52 4.132,52 7,88%
R-27 6.038,35 6.038,35 6.038,35 7,88% R-23 4.458,16 4.458,16 4.458,16 7,88%
R-28 6.514,20 6.514,20 6.514,20 7,88% R-24 4.809,47 4.809,47 4.809,47 7,88%
R-29 7.027,50 7.027,50 7.027,50 7,88% R-25 5.188,47 5.188,47 5.188,47 7,88%
R-30 7.581,31 7.581,31 7.581,31 7,88% R-26 5.597,32 5.597,32 5.597,32 7,88%
R-31 8.178,68 8.178,68 8.178,68 7,88% R-27 6.038,35 6.038,35 6.038,35 7,88%
R-32 8.823,19 8.823,19 7,88% R-28 6.514,20 6.514,20 7,88%
R-33 9.518,43 9.518,43 7,88% R-29 7.027,50 7.027,50 7,88%
R-34 10.268,48 10.268,48 7,88% R-30 7.581,31 7.581,31 7,88%
R-35 11.077,65 7,88% R-31 8.178,68 7,88%
R-36 11.950,54 7,88% R-32 8.823,19 7,88%
R-37 12.892,26 7,88% R-33 9.518,43 7,88%
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jornada para 6 horas, não há referência em vigor que abarque essa nova realidade, sendo

necessário a criação de quatro novas referências para a jornada de 6 horas que passaria

a ter agora 22 níveis, aumentando o encarreiramento do cargo.

Além disso,  o  valor  do  dia de  trabalho desse empregado seria  de  R$  515,69,

enquanto o dia do empregado que está na última referência da jornada de 6 horas é de

R$ 317,28 (incremento de 62,53%).

Já a criação da jornada de 7 horas, por não haver previsão no plano, por si só já

exige a criação de nova tabela e, consequentemente, alteração no RARH2.

Desta forma, qualquer que seja a alteração na jornada de 8 horas do RARH2,

haverá a necessidade de criação de novas tabelas e alteração em suas regras.

8.2 Redução da jornada e seus impactos sobre o PGCS – Jornada de 8

horas

Por sua vez, no PGCS existe 1 tabela para cada cargo, sendo de: 4, 6 e 8 horas.

Diferentemente  do  RARH2,  no  PGCS há uma linearidade  entre  os  níveis  e  entre  as

tabelas.

Entre os níveis há uma diferença de 4,5% e de 2,25% entre os degraus salariais.

Já entre as tabelas,  há uma diferença de  25% entre os valores praticados  de 8 para 6

horas, conforme demonstrado a seguir:
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CARREIRA DE ANALISTA

SITUAÇÃO ATUAL TABELA ATUAL

8 HORAS 6 HORAS

NÍVEL
CLASSE I CLASSE II CLASSE III

NÍVEL
CLASSE I CLASSE II CLASSE III

DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B

101
5.574,83

101
4.181,13

5.700,28 4.275,22

102
5.825,70

102
4.369,27

5.956,79 4.467,58

103
6.087,87

103
4.565,89

6.224,84 4.668,63

104
6.361,81 6.361,81

104
4.771,37 4.771,37

6.504,96 6.504,96 4.878,71 4.878,71

105
6.648,10 6.648,10

105
4.986,08 4.986,08

6.797,69 6.797,69 5.098,26 5.098,26

106
6.947,25 6.947,25

106
5.210,45 5.210,45

7.103,59 7.103,59 5.327,68 5.327,68

107
7.259,90 7.259,90 7.259,90

107
5.444,93 5.444,93 5.444,93

7.423,23 7.423,23 7.423,23 5.567,43 5.567,43 5.567,43

108
7.586,59 7.586,59 7.586,59

108
5.689,95 5.689,95 5.689,95

7.757,29 7.757,29 7.757,29 5.817,96 5.817,96 5.817,96

109
7.927,98 7.927,98 7.927,98

109
5.946,00 5.946,00 5.946,00

8.106,37 8.106,37 8.106,37 6.079,78 6.079,78 6.079,78

110
8.284,75 8.284,75 8.284,75

110
6.213,55 6.213,55 6.213,55

8.471,14 8.471,14 8.471,14 6.353,36 6.353,36 6.353,36

111
8.657,55 8.657,55 8.657,55

111
6.493,17 6.493,17 6.493,17

8.852,36 8.852,36 8.852,36 6.639,25 6.639,25 6.639,25

112
9.047,15 9.047,15 9.047,15

112
6.785,37 6.785,37 6.785,37

9.250,71 9.250,71 9.250,71 6.938,03 6.938,03 6.938,03

113
9.454,27 9.454,27 9.454,27

113
7.090,70 7.090,70 7.090,70

9.666,99 9.666,99 9.666,99 7.250,25 7.250,25 7.250,25

114
9.879,72 9.879,72 9.879,72

114
7.409,78 7.409,78 7.409,78

10.102,00 10.102,00 10.102,00 7.576,49 7.576,49 7.576,49

115
10.324,30 10.324,30 10.324,30

115
7.743,20 7.743,20 7.743,20

10.556,60 10.556,60 10.556,60 7.917,45 7.917,45 7.917,45

116
10.788,88 10.788,88 10.788,88

116
8.091,67 8.091,67 8.091,67

11.031,65 11.031,65 11.031,65 8.273,73 8.273,73 8.273,73

117
11.274,38 11.274,38

117
8.455,78 8.455,78

11.528,07 11.528,07 8.646,05 8.646,05

118
11.781,74 11.781,74

118
8.836,30 8.836,30

12.046,84 12.046,84 9.035,11 9.035,11

119
12.311,92 12.311,92

119
9.233,94 9.233,94

12.588,95 12.588,95 9.441,69 9.441,69

120
12.865,96

120
9.649,46

13.155,44 9.866,59

121
13.444,92

121
10.083,69

13.747,45 10.310,57

122
14.049,95

122
10.537,46

14.366,06 10.774,56
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CARREIRA DE TÉCNICO

SITUAÇÃO ATUAL TABELA ATUAL

8 HORAS 6 HORAS

NÍVEL
CLASSE I CLASSE II CLASSE III

NÍVEL
CLASSE I CLASSE II CLASSE III

DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B

201
2.505,84

201
1.879,39

2.562,22 1.921,67

202
2.618,59

202
1.963,95

2.677,53 2.008,14

203
2.736,43

203
2.052,33

2.798,00 2.098,49

204
2.859,58 2.859,58

204
2.144,69 2.144,69

2.923,91 2.923,91 2.192,94 2.192,94

205
2.988,25 2.988,25

205
2.241,20 2.241,20

3.055,50 3.055,50 2.291,62 2.291,62

206
3.122,73 3.122,73

206
2.342,05 2.342,05

3.192,98 3.192,98 2.394,73 2.394,73

207
3.263,25 3.263,25 3.263,25

207
2.447,45 2.447,45 2.447,45

3.336,68 3.336,68 3.336,68 2.502,51 2.502,51 2.502,51

208
3.410,10 3.410,10 3.410,10

208
2.557,58 2.557,58 2.557,58

3.486,82 3.486,82 3.486,82 2.615,12 2.615,12 2.615,12

209
3.563,55 3.563,55 3.563,55

209
2.672,66 2.672,66 2.672,66

3.643,75 3.643,75 3.643,75 2.732,80 2.732,80 2.732,80

210
3.723,91 3.723,91 3.723,91

210
2.792,92 2.792,92 2.792,92

3.807,70 3.807,70 3.807,70 2.855,78 2.855,78 2.855,78

211
3.891,49 3.891,49 3.891,49

211
2.918,62 2.918,62 2.918,62

3.979,05 3.979,05 3.979,05 2.984,28 2.984,28 2.984,28

212
4.066,61 4.066,61 4.066,61

212
3.049,96 3.049,96 3.049,96

4.158,11 4.158,11 4.158,11 3.118,58 3.118,58 3.118,58

213
4.249,61 4.249,61 4.249,61

213
3.187,21 3.187,21 3.187,21

4.345,21 4.345,21 4.345,21 3.258,90 3.258,90 3.258,90

214
4.440,83 4.440,83 4.440,83

214
3.330,63 3.330,63 3.330,63

4.540,76 4.540,76 4.540,76 3.405,56 3.405,56 3.405,56

215
4.640,66 4.640,66 4.640,66

215
3.480,51 3.480,51 3.480,51

4.745,08 4.745,08 4.745,08 3.557,17 3.557,17 3.557,17

216
4.849,50 4.849,50 4.849,50

216
3.637,12 3.637,12 3.637,12

4.958,63 4.958,63 4.958,63 3.718,97 3.718,97 3.718,97

217
5.067,72 5.067,72 5.067,72

217
3.800,80 3.800,80 3.800,80

5.181,75 5.181,75 5.181,75 3.886,31 3.886,31 3.886,31

218
5.295,77 5.295,77 5.295,77

218
3.971,84 3.971,84 3.971,84

5.414,94 5.414,94 5.414,94 4.061,21 4.061,21 4.061,21

219
5.534,10 5.534,10

219
4.150,56 4.150,56

5.658,61 5.658,61 4.243,96 4.243,96

220
5.783,11 5.783,11

220
4.337,34 4.337,34

5.913,24 5.913,24 4.434,93 4.434,93

221
6.043,37 6.043,37

221
4.532,52 4.532,52

6.179,35 6.179,35 4.634,51 4.634,51

222
6.315,31

222
4.736,48

6.457,42 4.843,06

223
6.599,50

223
4.949,63

6.748,00 5.060,99

224
6.896,48

224
5.172,36

7.051,64 5.288,73
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Assim, no PGCS a redução da jornada de trabalho para 6 horas com redução

salarial de 25% permite o reenquadramento do empregado de 8 na tabela de 6 horas sem

qualquer alteração na tabela ou nas regras do plano e, sem criar qualquer alteração no

encarreiramento  e  nem  a  criação  de  diferenças  salariais  entre  empregados  já

enquadrados nas tabelas.

Por sua vez a redução da jornada sem alteração salarial ou a criação da jornada de

7 horas, exigirá a criação de novas tabelas por alterarem as já existentes e impactarem no

encarreiramento  profissional,  exigindo  aprovação  prévia  do  DEST e  do  Ministério  da

Fazenda.

Além disso,  a  redução sem diminuição proporcional  da  referência  salarial  gera

CARREIRA DE AUXILIAR

SITUAÇÃO ATUAL TABELA ATUAL

8 HORAS 6 HORAS

NÍVEL
CLASSE I CLASSE II CLASSE III

NÍVEL
CLASSE I CLASSE II CLASSE III

DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B DEGRAU A DEGRAU B

301
1.196,41

301
897,30

1.223,32 917,49

302
1.250,24

302
937,68

1.278,37 958,78

303
1.306,49

303
979,88

1.335,91 1.001,93

304
1.365,30 1.365,30

304
1.023,97 1.023,97

1.396,02 1.396,02 1.047,02 1.047,02

305
1.426,74 1.426,74

305
1.070,05 1.070,05

1.458,84 1.458,84 1.094,12 1.094,12

306
1.490,96 1.490,96

306
1.118,21 1.118,21

1.524,48 1.524,48 1.143,37 1.143,37

307
1.558,03 1.558,03 1.558,03

307
1.168,54 1.168,54 1.168,54

1.593,08 1.593,08 1.593,08 1.194,80 1.194,80 1.194,80

308
1.628,14 1.628,14 1.628,14

308
1.221,11 1.221,11 1.221,11

1.664,76 1.664,76 1.664,76 1.248,59 1.248,59 1.248,59

309
1.701,41 1.701,41 1.701,41

309
1.276,05 1.276,05 1.276,05

1.739,69 1.739,69 1.739,69 1.304,78 1.304,78 1.304,78

310
1.777,97 1.777,97 1.777,97

310
1.333,49 1.333,49 1.333,49

1.817,97 1.817,97 1.817,97 1.363,49 1.363,49 1.363,49

311
1.857,99 1.857,99 1.857,99

311
1.393,49 1.393,49 1.393,49

1.899,79 1.899,79 1.899,79 1.424,85 1.424,85 1.424,85

312
1.941,58 1.941,58 1.941,58

312
1.456,21 1.456,21 1.456,21

1.985,28 1.985,28 1.985,28 1.488,96 1.488,96 1.488,96

313
2.028,96 2.028,96 2.028,96

313
1.521,73 1.521,73 1.521,73

2.074,61 2.074,61 2.074,61 1.555,96 1.555,96 1.555,96

314
2.120,27 2.120,27 2.120,27

314
1.590,19 1.590,19 1.590,19

2.167,98 2.167,98 2.167,98 1.625,99 1.625,99 1.625,99

315
2.215,68 2.215,68 2.215,68

315
1.661,75 1.661,75 1.661,75

2.265,54 2.265,54 2.265,54 1.699,16 1.699,16 1.699,16

316
2.315,39 2.315,39 2.315,39

316
1.736,54 1.736,54 1.736,54

2.367,46 2.367,46 2.367,46 1.775,60 1.775,60 1.775,60

317
2.419,57 2.419,57 2.419,57

317
1.814,69 1.814,69 1.814,69

2.474,01 2.474,01 2.474,01 1.855,51 1.855,51 1.855,51

318
2.528,46 2.528,46 2.528,46

318
1.896,34 1.896,34 1.896,34

2.585,33 2.585,33 2.585,33 1.939,01 1.939,01 1.939,01

319
2.642,24 2.642,24 2.642,24

319
1.981,68 1.981,68 1.981,68

2.701,68 2.701,68 2.701,68 2.026,27 2.026,27 2.026,27

320
2.761,14 2.761,14 2.761,14

320
2.070,86 2.070,86 2.070,86

2.823,27 2.823,27 2.823,27 2.117,46 2.117,46 2.117,46

321
2.885,39 2.885,39 2.885,39

321
2.164,03 2.164,03 2.164,03

2.950,31 2.950,31 2.950,31 2.212,73 2.212,73 2.212,73

322
3.015,23 3.015,23 3.015,23

322
2.261,41 2.261,41 2.261,41

3.083,08 3.083,08 3.083,08 2.312,31 2.312,31 2.312,31

323
3.150,94 3.150,94

323
2.363,18 2.363,18

3.221,82 3.221,82 2.416,36 2.416,36

324
3.292,72 3.292,72

324
2.469,53 2.469,53

3.366,80 3.366,80 2.525,10 2.525,10

325
3.440,88 3.440,88

325
2.580,66 2.580,66

3.518,30 3.518,30 2.638,73 2.638,73

326
3.595,72

326
2.696,80

3.676,63 2.757,48

327
3.757,52

327
2.818,13

3.842,07 2.881,56

328
3.926,62

328
2.944,96

4.014,96 3.011,23
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desequilíbrio entre os empregados que reduziram e aqueles que não reduziram, conforme

explicitado para na análise feita para o RARH2.

8.3 PGCS X RARH2 X PACCS

Pelo exposto,  qualquer alteração da jornada no RARH2 exige  alteração em suas

tabelas e, por conseguinte, alteração de suas regras. No PGCS, a redução da jornada

para  7 horas  ou a  redução para  6 horas  sem redução salarial  ou  com redução  com

percentual abaixo de 25%, também exigem alterações em tabelas  e/ou nas regras  dos

planos.

Tendo em vista que o Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, determina ser

competência do Departamento de Coordenação e Governança Estatais (Dest):

Art. 8o Ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
compete:
[…] 
IV  –  manifestar-se  sobre  os  seguintes  assuntos  relacionados  às  empresas
estatais:
[…] 
g) propostas, encaminhadas pelos Ministérios setoriais, de quantitativo de pessoal
próprio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, programa de desligamento de
empregados,  planos  de  cargos  e  salários,  criação  e  remuneração  de  cargos
comissionados, inclusive os de livre nomeação e exoneração e participação dos
empregados nos lucros ou resultados das empresas;

Portanto, considerando que a criação de tabelas salariais incorre na alteração dos

planos de cargos e salários vigentes, qualquer alteração de jornada no RARH, seja com

redução salarial ou sem redução salarial, seja ainda a criação de jornada de 7 horas no

RARH ou PGCS, exige a prévia autorização do DEST e do Ministério da Fazenda.

Desta forma, a única opção de redução de jornada que não traz impactos sobre os

atuais planos de cargos e salário, no sentido de exigir criação/alteração de tabelas e/ou

das  regras  dos  planos,  é  a  redução  para  6  horas  com  redução  proporcional  da

remuneração a ser aplicada exclusivamente sobre o PGCS.

9. SÍNTESE  DO  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  E

DOUTRINÁRIO A RESPEITO DO TEMA

Via de regra, de acordo com o art.  468 da CLT e o art.  7º,  VI da Constituição

Federal,  a  redução  da  jornada  de  trabalho  não  deve  ter  redução  da  remuneração,

inclusive  esse  é  o  posicionamento  do  TST,  aposto  no  Processo  nº  TST-RR-19400-

73.2010.5.16.0003, conforme a seguir:

As alterações redutoras de jornada decorrentes de ato unilateral do empregador
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ou bilateral  das partes - qualquer que seja a causa de sua ocorrência -  serão
lícitas somente se não produzirem qualquer correspondente diminuição no salário
do empregado. Pode o empregador, portanto, reduzir, sim, a jornada laborativa,
mas sem que tal mudança implique redução qualquer do salário primitivo obreiro.

Excepcionalmente, contudo, segundo posicionamento do TST constante no mesmo

processo,  a redução da jornada com proporcional redução da remuneração é possível,

desde que atendidas as seguintes etapas:

1) A redução seja por período determinado (transitória);

2)  A redução seja motivada por  situação excepcional vivida pela empresa que

coloque em risco a  manutenção dos empregos e/ou a continuidade dos seus

negócios;

3) Seja feito mediante Acordo Coletivo de Trabalho (específico);

4) O valor resultante da redução salarial não seja inferior ao salário-mínimo e/ou

ao piso mínimo da categoria.

A seguir, segue o referido posicionamento do TST:

[…] As Cortes Trabalhistas têm pacificado entendimento de que a redução salarial é
possível somente nas seguintes hipóteses:
1) por período determinado, ou seja, transitória;
2) se decorrer de situação excepcional da empresa, mormente na hipótese em que a
conjuntura econômica não lhe for favorável;
3) se for respeitado o salário-mínimo legal e/ou piso salarial da categoria profissional
do trabalhador e, por fim,
4) se for estabelecida através de negociação coletiva com a entidade representativa
da categoria profissional.[...].

Desta forma, para se configurar hipótese de redução de jornada de trabalho com

redução da remuneração, em tese, é necessário cumprir com todas as etapas acima.

9.1 Redução da jornada por tempo determinado

A redução da jornada com redução salarial deve ocorrer por período determinado.

9.2 Situação excepcional vivida pela empresa que coloque em risco a

manutenção dos empregos

Num  eventual  cenário  em  que  a  situação  econômica  de  uma  empresa  esteja

fragilizada, exigindo o corte de custos para garantir a continuidade do negócio, o TST,

visando  garantir  a  preservação  dos  empregos,  autoriza  a  redução  da  jornada  com

redução salarial como forma de diminuir a necessidade de demissão. 

Contudo, há de se avaliar  se a redução pode prevalecer caso a empresa tenha

motivado  sua  redução  por  questões  econômicas  e  venha  a  ser  reestabelecido  sua
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capacidade econômica.

Desta  forma,  ainda  que  o  tema  penda  de  maior  maturidade  no  âmbito  da

jurisprudência, parece ser possível manter a hipótese de redução da jornada de trabalho

com diminuição salarial,  desde que prevista em ACT, mesmo que a empresa venha a

recuperar sua capacidade econômica, desde que haja concordância dos empregados por

meio de seus representantes sindicais pela manutenção.

Neste  sentido, mesmo  que  a  empresa  não  estivesse em  situação  econômica

fragilizada, poderia firmar Acordo Coletivo de Trabalho específico prevendo a redução da

jornada com diminuição salarial,  que só poderia ser efetivada por opção do empregado,

pois, no nosso entendimento, essa ação encontra amparo Constitucional, jurisprudencial e

doutrinário.

Segundo o TST12,  “É válido o ajuste de diminuição da jornada e de diminuição

proporcional do salário, pois, nessa hipótese, o valor do salário-hora é preservado. Em

termos relativos, não há perda salarial”.

No mesmo sentido, Arnaldo Sussekind13 afirma que, para a redução da jornada

com  respectiva  diminuição  salarial,  “não  há,  sob  o  prisma  jurídico,  redução  salarial,

porque a remuneração mantém a mesma proporção anterior em relação ao tempo em que

o empregado passou a ficar à disposição do empregador”.

9.3 Redução Da Jornada Por Meio De Acordo Coletivo De Trabalho

O ACT é  o  principal  instrumento  que  regulamenta  as  alterações ocorridas  nos

contratos de trabalho ao logo do tempo, tendo força de lei entre as partes que o assinam,

gerando  direitos  e  deveres  para  a  empresa,  empregados  e  para  as  representações

sindicais.  Inclusive,  esse  status é  reforçado  pela  própria  Constitucional  Federal,  que

estabelece que determinados atos só podem existir se forem previstos em ACT.

Um exemplo desse “poder” do ACT, é o estabelecido pelo inciso VI do art. 7º da

CF:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
VI  -  irredutibilidade  do  salário,  salvo  o  disposto  em  convenção  ou  acordo
coletivo. (grifo nosso)

Assim, apenas por meio de ACT é possível reduzir o salário do empregado. Sendo

assim,  a  redução  da  jornada  de  trabalho  com  respectiva  diminuição  salarial  deve,

12  Processo nº TST-84200-79.2007.5.04.0892
13  Sussekin, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho, volume II, São Paulo: LTr, 2003, p.

818)
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necessariamente, ser estabelecida por meio de ACT.

9.4 REDUÇÃO DA JORNADA SOLICITADA PELO SINDICATO

No caso do SERPRO, a proposta de redução da jornada foi feita pelo sindicato,

cabendo a empresa decidir acatá-la ou não e, acatando, propor as condições para sua

efetivação.

A referida proposta apresentada trouxe os seguintes pontos:

a) Redução da jornada sem redução salarial;

b) Piloto nacional de um ano, sem alteração contratual;

c) Criação de comissão paritária com o objetivo de acompanhar, com a construção

de um relatório, antes do término do prazo estabelecido para servir como instrumento de

avaliação da continuidade do projeto;

d)  Decisão  sobre  a  continuidade  do  projeto  será  debatida  conjuntamente  pela

empresa e representação dos trabalhadores.

Pelo princípio da Autonomia Sindical, os sindicatos

são livres para negociar com o empregador as condições de trabalho aplicáveis à
categoria  que  representam.  Assim,  cada  coletividade  organizada  é  livre  para
determinar para si  própria o que é melhor e o que é pior,  sem a interferência de
terceiros ou do Poder Público14.

Por sua vez, pelo princípio da Inescusabilidade Negocial, empresa e sindicatos não

podem recusar a buscar o entendimento quando são provocados a fazê-lo. Já o princípio

da Contraposição, prediz que

a negociação coletiva de trabalho necessariamente encerra pretensões que são em si
conflitantes: de um lado a classe de empregados sempre busca a melhoria (ou, mais
modernamente, a preservação) de seu status profissional enquanto, de outro, é da
essência da atividade empresarial a maximização de resultados, sendo a redução de
custos com encargos trabalhistas caminho para tanto15.

Neste sentido, a redução da jornada acordado por meio de Acordo Coletivo de

Trabalho,  com  ou sem  redução salarial,  produz efeitos válidos  sobre  os contratos  de

trabalho por ele regulamentados.

10. VANTAGENS DA REDUÇÃO DA JORNADA

14 GÓIS, Luiz Marcelo Figueiras de. Princípios da negociação coletiva de trabalho. Disponível 
em: 
http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/luiz_marcelo_figueiras_gois/luiz_marcelo_pr
incipios_negociacao.pdf

15 Idem.

http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/luiz_marcelo_figueiras_gois/luiz_marcelo_principios_negociacao.pdf
http://www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/luiz_marcelo_figueiras_gois/luiz_marcelo_principios_negociacao.pdf
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A  limitação  da  jornada  de  trabalho  possui  importância  em  três  aspectos:  o

biológico, o social e o econômico. O primeiro representa a importância da saúde, visando

poupar os problemas decorrentes da fadiga. O segundo correlaciona a vida pessoal, seja

ela no ambiente familiar ou social  do trabalhador,  a fim de lhe proporcionar uma vida

saudável.  O  terceiro,  que  envolve  o  aspecto  econômico,  é  meio  de  combater  o

desemprego e garantia constitucional16.

10.1Diminuição do tempo de deslocamento

Atualmente, muitos empregados necessitam de um tempo superior a 2 horas para

realizar o deslocamento casa/trabalho e vice-versa,  dedicando, assim, de 11 a 12 horas

diárias para o trabalho (deslocamento, almoço e jornada de trabalho), metade de um dia.

Neste  sentido,  ao  iniciar  a  jornada  de  trabalho,  muitos  empregados  já

empreenderam um esforço físico e mental considerável no deslocamento, o que pode

afetar sua produção, pois, segundo Gonzaga17 Et al.: 

A partir de um certo momento, devido ao cansaço dos trabalhadores, a produtividade
marginal da hora chega a zero e pode, até mesmo, se tornar  negativa. Em outras
palavras,  a  produtividade  marginal  da  hora  trabalhada  tende  a  ser  uma  função
decrescente em horas médias, uma vez que após um certo ponto os trabalhadores
ficam menos produtivos.

Assim, a redução da jornada de trabalho com a adoção de horários de trabalho que

permitam minimizar o impacto do trânsito na rotina do empregado, “proporcionará aos

trabalhadores  brasileiros  uma  menor  exigência  física  e  mental,  atenuando  possíveis

problemas de saúde, sejam físicos ou psicológicos18”.

10.2 Melhor dedicação aos estudos

Outra vantagem, diz respeito ao tempo dedicado aos estudos. Com a redução da

jornada,  os  empregados  podem  optar  por  estudarem  sem  que  isso  lhes  seja

extremamente dificultoso, uma vez que haverá mais tempo para se dedicarem ao um

aprendizado de qualidade, o que eleva a motivação do empregado em buscar, cada vez

mais, uma melhora da sua capacitação, o que o ajuda na manutenção e desenvolvimento

do seu emprego.

Essa (dificuldade/falta de) dedicação aos estudos, que na média brasileira é de 7

16 Paulo Fernando Furlan Junior. A redução da jornada de trabalho e seus benefícios. Disponível
em: www.memoriaoperaria.org.br

17 Gustavo M. Gonzaga; Naércio Aquino Menezes Filho; José Márcio Camargo. Os efeitos da
redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais em 1988. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200003

18 Idem.



32

anos  (ensino  fundamental  incompleto),  é  um dos  fatores  apontados  pela  FGV19 para

justificar a baixa produtividade brasileira.

Desta forma, o empregado ao optar por se dedicar aos estudos no momento “vago”

que terá  em decorrência  da  redução da jornada,  pode colaborar  para  o aumento  da

produtividade  na  empresa,  uma  vez  que  terá  melhor  qualificação  para  realizar  suas

atividades.

10.3Melhoria do nível de estresse e do relacionamento familiar

Atualmente, o provimento, os trabalhos domésticos e a criação dos filhos é cada

vez  mais  compartilhado  entre  homens  e  mulheres.  Todo  ano,  por  diversos  fatores,

aumenta o número de pais e mães que trabalham fora de casa.

Neste sentido, cresce a importância dos pais conciliarem suas jornadas de trabalho

e de convívio familiar e a necessidade de extrair o melhor de si em cada uma. Contudo,

essas exigências, por vezes, se tornam excessivas e fazem com que as pessoas tenham

dificuldade de lidar com uma ou com outra e, as vezes, com as duas jornadas. Prova

disso, inclusive, é o aumento constante dos de divórcios20 no país. Esse cenário,  exige

dos trabalhadores melhor gestão de sua vida profissional e pessoal no âmbito familiar e a

redução da jornada pode ser um elemento que venha a facilitar/incentivar essa gestão. 

Segundo Graciela,

Fast e Frederick (1996) descobriram, em um survey desenvolvido em 1992, junto a
5060 canadenses, em que comparou funcionários em trabalho integral e em trabalho
alternativo,  que  os funcionários em vários arranjos alternativos apresentavam
um nível  de  estresse menor  se comparado aos de  tempo integral.  Dos  sete
arranjos  analisados,  encontrou-se  que  quatro  deles  são  favoráveis  à  redução  do
estresse,  sendo eles:  trabalho de horas reduzidas,  maxiflexibilidade, semana de
trabalho comprimida e On-call work.
Estudos norte americanos encontraram que as organizações que dão maior controle
para o funcionário sobre o seu horário e local de trabalho, oferecendo flexibilidade de
horário  através  da  permissão  do  uso  de  arranjos  alternativos  de  trabalho,
apresentam  funcionários  com  menos  problemas  na  conciliação  das
responsabilidades  familiares  e  profissionais (Cooper  e  Lewis,  2000;  Fast  e
Frederick, 1996; Gottlieb, Kelloway e Barham, 1998; Kugelmass, 1996). No entanto,
vale destacar que para cumprir esta função é essencial ser uma opção e escolha
do  funcionário  em  conformidade  com  suas  demandas  pessoais/familiares  e
profissionais. (grifo nosso)

A redução da jornada possibilita que o empregado possa estar mais tempo com

seus  familiares,  permitindo  que  ele  possa  administrar  melhor  suas  responsabilidades

19 Um  trabalhador  brasileiro  produz  como  quatro  brasileiro.  Disponível  em:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1635927-1-trabalhador-americano-produz-
como-4-brasileiros.shtml

20 Em  10  anos,  taxa  de  divórcios  cresce  mais  de  160%  no  país.  Disponível  em:
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/em-10-anos-taxa-de-divorcios-cresce-
mais-de-160-no-pais
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pessoais, o  que  pode  aumentar  o  sentimento  de  felicidade  e  de  motivação  para  a

realização do trabalho.

10.4 Melhora do desempenho cognitivo e da produtividade

Um estudo científico realizado21 pela Universidade de Melbourne, com colaboração

da Universidade de Keio, do Japão, analisou os hábitos laborais de 3 mil homens e 3,5 mil

mulheres, utilizando dados do censo australiano conduzido pelo Instituto de Economia

Aplicada e Pesquisas Sociais. Os resultados mostram que aqueles que trabalhavam por

cerca  de  25  a  30  horas  por  semana  obtiveram  melhor  desempenho  nas  atividades

laborais. "O pico da habilidade cognitiva ocorre entre 25 e 30 horas e cai se as horas são

reduzidas  ou  aumentadas",  explica  Colin  McKenzie,  um  dos  autores  da  pesquisa  e

professor da Universidade de Keio, no Japão.

Segundo o economista Cássio Calvete, professor da UFRGS, "a redução aumenta

a produtividade em até 3% por hora, o trabalhador usa o tempo mais intensamente e

deixa de trabalhar aquela hora em que está mais cansado". Assim, a redução da jornada

poderia acarretar melhora no desempenho e, consequentemente, melhora nos resultados

da empresa. “O trabalho pode ser uma faca de dois gumes. Estimula a atividade cerebral,

mas, em longas horas e em uma série de funções pode causar fadiga e estresse, o que

pode potencialmente danificar as funções cognitivas”, afirmaram os pesquisadores.

11. DESVANTAGENS DA REDUÇÃO DA JORNADA

11.1 Possíveis impactos sobre o aumento do nível de emprego

Na França22, a jornada de trabalho foi reduzida de 39 para 35 horas em 1996. Essa

redução ocorreu como forma de reduzir o nível de desemprego no país que estava em

12%. Essa redução também veio acompanhada de incentivos fiscais para as empresas

que adotassem a nova jornada. Com essas ações, o nível de desemprego chegou a 7,6%

em 13 anos (1996 a 2008). Além disso, era esperado que o aumento do nível de emprego

estimulasse o consumo, o que impulsionaria a economia nacional. 

21  http://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2016/07/25/por-que-ainda-
trabalhamos-oito-horas-por-dia-especialistas-respondem.htm

22 O  impacto  da  redução  da  jornada  no  mercado  de  trabalho.  Disponível  em:
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/impacto-reducao-jornada-mercado-trabalho-
494592

http://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2016/07/25/por-que-ainda-trabalhamos-oito-horas-por-dia-especialistas-respondem.htm
http://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2016/07/25/por-que-ainda-trabalhamos-oito-horas-por-dia-especialistas-respondem.htm
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Influenciado pelo caso francês, a redução da jornada comumente é associada ao

aumento do nível de emprego, uma vez que haveria abertura de novos postos de trabalho

para cobrir o período que ficou descoberto. Neste sentido, estudo feito pelo DIEESE com

empregados de enfermagem aponta que a redução da jornada desses profissionais “iria

requerer aumento de 26,64% no contingente de pessoal de enfermagem para manter o

total de horas de trabalho contratadas23” e que esse aumento traria um incremento de

2,12% nas despesas com pessoal.

Apesar das opiniões relacionando a redução da jornada ao aumento do nível de

emprego,  o  prof.  Pastore24 afirma  que  a redução  da  jornada  não  aumenta,

necessariamente, o nível de emprego no país25 e cita o exemplo ocorrido no Brasil no fim

da década de 80, quando houve a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas

semanais, o que gerou aumento de 5% no desemprego no ano seguinte a alteração.

Corroborando com a tese do prof. Pastore, Gonzaga26 Et al afirma que

[…] toda mudança que envolve um aumento do custo do fator trabalho como um todo
gera dois efeitos que vão na direção de reduzir emprego: substituição trabalho-capital
e efeito escala. Nesse sentido, a única mudança regulatória que aumenta emprego,
de forma inequívoca, é a redução dos custos fixos, uma vez que os outros efeitos
(substituição trabalho-capital e efeito escala) apenas reforçam o efeito de substituição
de horas por emprego.

Desta forma, para que a redução da jornada possa aumentar o nível de emprego é

necessário que a empresa invista na melhoria do processo produtivo de forma a deixá-lo

mais eficiente.

11.2 Possíveis impactos no custo para a empresa

Para Fracalanza, a nova jornada de trabalho exigiria um processo de intensificação

do trabalho, no qual o empregado trabalharia de forma mais intensiva que a habitual e,

com o passar do tempo, esse ritmo acelerado se tornaria o grau normal de desempenho.

Mas para que isso aconteça, é necessário que a empresa aperfeiçoe o processo

produtivo, o que pode resultar em aumento de custos,  dada a necessidade de novos

23 Redução  da  jornada  de  trabalho  da  enfermagem.  Disponível  em:
http://www.sinsaude.org.br/portal/uploads/reducao%20da%20jornada%20de
%20trabalho.pdf

24 Doutor Honoris Causa em Ciência e Ph. D. em sociologia pela University of Wisconsin (EUA).
É professor titular da Faculdade de Economia e Administração e da Fundação Instituto de
Administração, ambas da Universidade de São Paulo. É pesquisador da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas e consultor em relações do trabalho e recursos humanos. 

25 Trabalhar  menos  para  gerar  mais  emprego?  Disponível  em:
http://www.josepastore.com.br/artigos/em/em_063.htm

26 Gustavo M. Gonzaga; Naércio Aquino Menezes Filho; José Márcio Camargo. Os efeitos da
redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais em 1988. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200003

http://www.sinsaude.org.br/portal/uploads/reducao%20da%20jornada%20de%20trabalho.pdf
http://www.sinsaude.org.br/portal/uploads/reducao%20da%20jornada%20de%20trabalho.pdf
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investimentos para garantir esse aperfeiçoamento.

Reportagem  veiculada  pela  empresa  LG27 “a  redução  da  jornada  do  trabalho

implicaria, de imediato, em uma oneração de pelo menos 10% do custo do trabalho”. Esse

aumento  do custo  do trabalho seria  incorporado ao preço do produto,  o  que poderia

comprometer a competitividade da empresa no mercado.

 Tudo isso, leva a crer que  a redução da jornada de trabalho  poderá implicar em

uma readequação salarial, permitindo que a empresa possa manter seus investimentos,

mantendo-se competitiva no mercado.

11.3 Possíveis impactos Aumento da hora extra

Além  dos  aumentos  já  mencionados,  tem-se  que  considerar  também  a

possibilidade de  elevação do número de horas extras, uma vez que  esse fenômeno  foi

relatado pelo Banco do Brasil que, após a implementação da redução da jornada, viram o

número de horas extras aumentar.

Conforme estudos do DIEESE28 foram apresentados os seguintes dados:

Brasil a realização de hora extra não tem atualmente o caráter de excepcionalidade.
Pelo contrário, o mecanismo é usado de maneira constante […] Desde 1988, quando
houve redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, verificou-se o
crescimento exagerado de execução de horas extras.

A  nota  técnica  do  DIEESE  demonstra  que  de  1985  a  2005  o  número  de

trabalhadores que realizam hora extra aumentou em 60%, passando de 25 para 40%. No

SERPRO, essa realidade não é diferente,  em 201529 houve 7.834.848 minutos de hora

extra (pecúnia), o que equivale a 130.581 horas. 

11.4 Impactos na produtividade

Segundo estudo30 publicado pela OIT em 2011, reduzir a jornada de trabalho não

aumenta em igual  medida a produtividade do profissional,  uma vez que os principais

fatores que afetam o desempenho (como problemas de saúde e conflitos entre a vida

pessoal e a profissional) estão mais atrelado a carga de trabalho do que a sua jornada.

27 Empresa  especializada  em  tecnologia  para  gestão  de  pessoas.  Disponível  em:
http://www.lg.com.br/huma/mercado/reducao-da-jornada-aumentara-custo-da-producao-
sem-criar-postos-de-trabalho-diz-industria

28 Estudo sobre redução da jornada de trabalho e fim das horas extras no Brasil. Disponível
em:  http://187.4.128.195/encontro6horas/arquivos/notatec37JornadaHoraExtras%20-
%20Dieese.pdf.

29 InfoGP
30 El  tiempo  de  trabajo  em  el  siglo  XXI.  Disponível  em:

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_162148/lang--en/index.htm

http://187.4.128.195/encontro6horas/arquivos/notatec37JornadaHoraExtras%20-%20Dieese.pdf
http://187.4.128.195/encontro6horas/arquivos/notatec37JornadaHoraExtras%20-%20Dieese.pdf
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Neste sentido, Paulo Sérgio Fracalanza31 afirma que

A produtividade do trabalho também se altera e, na realidade, se amplia. Isso porque,
na medida em que se reduz o tempo de trabalho, aumenta sua intensidade e, logo, a
produtividade horária se amplia. Este fator, em alguma medida, compensa os custos
associados à  redução do tempo de trabalho e  aparece como uma das fontes de
financiamento da redução da jornada de trabalho32”.

Segundo Leonhard Widrich33:

Para ter um dia produtivo, que respeite nossa natureza humana, a primeira coisa a se
fazer é focar nos ritmos ultradianos. O entendimento básico é que a mente humana
pode se concentrar em qualquer tarefa por 90 a 120 minutos. Após isso, é necessário
um intervalo de 20 a 30 minutos para nós nos renovarmos e atingirmos uma boa
performance para a próxima atividade34.

No trabalho de Barbosa Filho e Pessôa35, evidencia-se que no período de 1982 a

1992, lembrando que houve redução da jornada em 1988 de 48 para 44 horas, houve

estagnação da produtividade hora do trabalho. Por sua vez, a produção só aumentou a

partir de 2004 (16 anos após a redução), o que demonstra que a redução da jornada não

melhora, necessariamente, o nível de produtividade.

12. PROJETO-PILOTO

Pelo exposto, há exemplos de que a redução da jornada implicou em aumento de

produtividade,  mas  também  há  exemplos  que  demonstram  não  haver  aumento  da

produtividade com a implantação da jornada reduzida.

Para minimizar os efeitos  negativos desconhecidos e confirmar aqueles  positivos

conhecidos/desejados, faz necessário o estabelecimento de um projeto-piloto que permita

a empresa medir a eficiência e efetividade da redução da jornada sobre os processos, o

desempenho e o clima organizacional da empresa.

Para tanto, é importante a identificação dos processos e das unidades que podem

ser medidas por indicadores que possam demonstrar, de forma clara  e inequívoca, os

impactos da redução da jornada e os caminhos a serem tomados para alinhar o resultado

31 Doutor em Ciência Econômica, Diretor do Instituto de Economia e Pesquisador do Núcleo de
Economia Industrial  e da Tecnologia e do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho da
Unicamp.

32 A redução da jornada de trabalho em marx: por que falham as previsões novo-keynesianas
sobre  os  impactos  dessa  medida.  Disponível  em:
http://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/10812/6422

33 É co-fundador do Buffer, um mecanismo inteligente para o compartilhamento de conteúdos
no Twitter e no Facebook. 

34 Disponível  em:  http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-origem-das-8-horas-
de-trabalho-e-por-que-devemos-repensa-las/71818/

35 BARBOSA  FILHO,  Fernando  de  Holanda;  PESSÔA,  Samuel  de  Abreu.  Pessoal  ocupado  e
jornada de trabalho: uma releitura da evolução da produtividade no Brasil. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402014000200001

http://bufferapp.com/
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alcançado ao desejado/esperado.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho do grupo indicou que a redução da jornada por meio de ACT é a forma

indicada  para  promover essa  alteração  contratual,  por  ser  modalidade  lícita  e

jurisprudencialmente aceita. Além disso, demonstrou-se que qualquer alteração no RARH

e a implementação da jornada de 7 (tanto no RARH quanto no PGCS) ocasionará a

alteração  dos  planos  de  cargos  e  salários,  devendo  essa  alteração  ser  aprovada

previamente pelas instâncias do governo. Por sua vez, redução da jornada para 6 horas

com proporcional diminuição salarial aplicada ao PGCS é a única forma de promover essa

alteração sem impactar as regras e tabelas já constituídas, não exigindo aprovação prévia

dos órgãos supracitados.

De uma maneira geral, entende-se que a redução da jornada é algo positivo tanto

para a empresa quanto para o empregado, inclusive, isso é a posição do professor Mario

Cesar36, conforme a seguir:

Pode-se  afirmar  que  a  redução  de  jornada  é  fortemente  aconselhável [porém]
implementar a redução de jornada não é tarefa simples. É necessário compatibilizar a
jornada reduzida com a execução eficiente e eficaz das atividades, sendo que, em
algumas situações, isso pode não ser factível37

Contudo, como o próprio professor afirma, sua implementação é algo complexo,

uma vez que tem o poder de influenciar na cultura e no desempenho do empregado e da

empresa.

Caso a empresa decida por reduzir a jornada de trabalho, entendemos que isso

deve ser feito por Acordo Coletivo de Trabalho,  preferencialmente específico,  devendo

observar as orientações legais e jurisprudenciais, conforme o caso.

36 Psicólogo do trabalho, Doutor pela École Pratique des Hautes Études (EPHE, França), com
pós-doutorado Université Paris 1 Sorbonne (França) em Ergonomia da Atividade Aplicada à
Qualidade de Vida no Trabalho

37 Redução  da  jornada  melhora  a  qualidade  de  vida  no  trabalho?  A  experiência  de  uma
organização  pública  brasileira.  Disponível  em:  http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1984-66572007000100007
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