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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.  Trata-se de consulta proveniente da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério 

do Turismo - MTur encaminhada a esta Secretaria de Gestão Pública - SEGEP, por meio do OFÍCIO Nº 

92/2011-DGI/SE/MTur (fls. 63), para manifestação acerca da legalidade e da legitimidade das alterações na 

Instrução Normativa SE N° 001/2003 (fls. 7 a 12), de 01 de julho de 2015, que instituiu o sistema de controle 

de frequência, de identificação e acesso de pessoas no âmbito daquele Ministério, na qual se prevê o regime 

de sobreaviso e banco de horas. 

 

2.  Sobre a matéria, esta SEGEP, na condição de Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil – 

SIPEC, possui o entendimento consolidado pela impossibilidade da flexibilização da jornada diária de 

trabalho fora do contexto  excepcional e específico do artigo 3º do Decreto nº 1.590, de 1995, e nos casos 

em que se reduz proporcionalmente a remuneração nos termos da Medida provisória nº 2.174-28, de 2001. 

 

3.  Pelo encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério do 

Turismo, para conhecimento.  

 

INFORMAÇÕES 

4.  Mediante o OFÍCIO Nº 92/2011-DGI/SE/MTur (fls. 63), o Ministério do Turismo solicita 

informações desta SEGEP acerca da legalidade e esclarecimento das alterações propostas na IN SE nº 

01/2003, a saber: jornada de trabalho, regime de sobreaviso, banco de horas e controle eletrônico de 

frequência. 

 

5.  De início, enfatiza-se, que esta Coordenação-Geral de Aplicação das Normas - CGNOR não 

possui competência para atestar a regularidade e a legalidade dos atos normativos expedidos pelos órgãos e 

entidades do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, nos termos da Orientação Normativa nº 07, de 20121. 

6.  Todavia, informa-se que esta SEGEP, por diversas vezes manifestou-se pela impossibilidade 

da flexibilização da jornada de trabalho dos servidores públicos federais, salvo nos casos previstos no artigo 

                                                 
1 Art. 9º (...) 

Parágrafo Único – Não serão objeto de análise e manifestação por parte do órgão central, devendo ser reencaminhados 

ao respectivo  órgão setorial, seccional ou correlato os processos ou documentos que: (...) 

IV – Solicitem manifestação ou análise de proposições ou atos normativos que tratem de matéria dos órgãos indicados 

nos incisos II a IV do art. 2º. (Incluído pela Orientação Normativa nº 3, de2014). 



3º do decreto nº 1.590, de 1995, e nos casos de redução da remuneração proporcionalmente à redução da 

jornada, prevista na MP nº 2.174-28, de 2001. 

 

7.  A adoção da indigitada flexibilização, portanto, carece de amparo legal, vez que a sua 

adoção, sob a ótica de gestão de pessoal e da legislação vigente, afronta o artigo 19 da Lei nº 8.112, de 1990 

e os preceitos do Decreto nº 1.590, de 1995.  

 

8.  Nesse sentido, esta SEGEP expediu as Notas Técnicas e Informativas, amplamente 

divulgadas, nºs 667/2009/CGNOR/DENOP/SRH/MP, 150/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, 

319/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e 11/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP2. 

 

9.  Quanto à possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho, de que trata o artigo 3º do 

Decreto nº 1.590, de 1995, tem-se que este confere prerrogativa ao dirigente máximo do órgão de autorizar 

excepcionalmente os servidores a cumprirem jornada de 6 (seis) horas diárias e carga horária de 30 (trinta) 

horas semanais, somente nos casos em que os serviços exijam atividades contínuas de regime de turnos ou 

escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função da necessidade de 

atendimento ao público ou de trabalho no período noturno, não sendo permitida sua aplicação 

indistintamente, como já alertado pela Advocacia-Geral da União3.  

 

10.  Posto isso, submete-se a presente Nota Informativa à apreciação da Senhora Coordenadora-

Geral de Aplicação das Normas, com a sugestão de encaminhamento do feito à COGEP/MTur, para 

conhecimento e providências subsequentes. 

Brasília,     1º   de        maio                     de 2015. 
 

 TÂNIA JANE RIBEIRO DA SILVA 

Chefe da Divisão de Planos de Cargos e Carreiras 

 
 

De acordo. Encaminhe-se o feito à aprovação do Senhor Diretor do Departamento de 

Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal. 

Brasília,  1º      de       maio                      de 2015. 
 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 
 

  Aprovo. Encaminhem-se os autos à Coordenação de Gestão de Pessoas do Ministério do 

Turismo, para conhecimento. 

Brasília,   07    de        maio                      de 2015. 
 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

                                                 
2 Disponíveis no Sistema CONLEGIS. 
3 PARECER Nº 08/2011/MCA/CGU/AGU:  

“(...) 14. A exceção prevista no art. 3º, portanto, deve ser aplicada apenas em casos bem específicos. É necessário 

atentar para a ilegalidade de eventual estabelecimento de jornada prevista no artigo 3º do Decreto 1.590/95 como regra 

geral, indistintamente a todos os servidores de um órgão e sem atenção aos requisitos exigidos (...)”. 


