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 SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Trata-se de consulta proveniente do 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, encaminhada a esta Secretaria de 

Gestão Pública - SEGEP, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para manifestação 

acerca da legalidade e da legitimidade de ato interno do 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que determinou aos 

servidores públicos federais civis a redução da jornada diária de trabalho nas sextas-feiras 

mediante o cumprimento de jornada superior ao estabelecido no artigo 19 da Lei nº 8.112, 

de 1990. 

 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 do artigo 3º do Decreto nº 1.590, de 1995, e 

nos casos específicos e individuais em que se reduz proporcionalmente a remuneração nos 

termos da Medida provisória nº 2.174-28, de 2001, consoante o disposto nas Notas 

Técnicas nºs 667/2009/COGES/DENOP/SRH/MP e 

150/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, assim como na Nota Informativa nº 

11/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. 

                                                                                       ANÁLISE 

3. Importa relatar, sucintamente, que o MPF instou a Advocacia-Geral da União acerca do 

assunto, por intermédio do Ofício PRM/SJC Nº 299/2015, de 15 de abril de 2015, ao que a 

AGU informou que encontrou em seus arquivos pronunciamento da Consultoria-Geral da 



União - CGU/AGU em que esta firmava a competência do Órgão Central do Sistema de 

Pessoal Civil - SIPEC para tratar de assuntos relativos ao pessoal civil do Poder Executivo 

Federal, nos termos do Parecer Vinculante GQ - 46. 

 4. Quanto ao mérito da situação funcional identificada no âmbito do XXXX, enfatiza-se, 

em atendimento à consulta do XXX, que esta Secretaria de Gestão Pública, por diversas 

vezes exarou orientações aos órgãos e entidades do SIPEC, pela impossibilidade da 

flexibilização da jornada de trabalho dos servidores públicos federais, salvo nos casos 

previstos no artigo 3º do decreto nº 1.590, de 1995, e nos casos de redução da remuneração 

proporcionalmente à redução da jornada, prevista na Medida Provisória nº 2.174-28, de 

2001. 

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

divulgadas e disponíveis para consulta no sítio desta Pasta Ministerial, no Sistema 

CONLEGIS, 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/MP. 

6. Especificamente, quanto à possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho, prevista 

no artigo 3º do Decreto nº 1.590, de 1995, tem-se que este confere prerrogativa ao dirigente 

máximo do órgão ou entidade de autorizar 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. 

 7. Não se configura despiciendo anotar que o referido entendimento consubstanciou-se nas 

manifestações jurídicas exaradas pela Advocacia-Geral da União, por intermédio da 

Consultoria Jurídica desta Pasta Ministerial, no PARECER Nº 08/2011/MCA/CGU/AGU, 

no qual firmou-se o entendimento jurídico de que a exceção do artigo 3º do Decreto 1.590, 

de 1995, deve ser aplicada apenas em casos bem específicos, sendo vedada sua utilização 

como regra geral, indistintamente aplicada a todos os servidores de um órgão, sem atenção 

aos requisitos estabelecidos no referido artigo. 



CONCLUSÃO 

8. Portanto, a adoção da indigitada flexibilização, nos termos adotados pelo XXXX carece 

de amparo legal, vez que a sua adoção, sob a ótica de gestão de pessoal e da legislação 

vigente, afronta os artigos 19 e 73 da Lei nº 8.112, de 1990 e os preceitos do Decreto nº 

1.590, de 1995. 

 9. Esta Coordenação-Geral de Aplicação das Normas propõe o entendimento técnico à 

aprovação das autoridades superiores desta Secretaria de Gestão Pública que, se de acordo, 

poderá encaminhar, via Ofício, o processo ao órgão demandante. 

                                             

TÂNIA JANE RIBEIRO DA SILVA 
Chefe da Divisão de Planos de Cargos e Carreiras 

    De acordo. Encaminhem-se os autos ao Senhor Diretor, para apreciação. 

ANA CRISTINA  SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

    De acordo. Encaminhe-se o feito ao Senhor Secretário de Gestão Pública, para 

aprovação. 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 
Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 

   Aprovo os termos técnicos. Encaminhem-se os autos ao 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para conhecimento. 

 

GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO 
Secretário de Gestão Pública 

 

 

Obs:  Aprovado pelo Secretario por meio do Ofício Nº 366/2015/SEGEP-MP em 15 de 

junho de 2015, às 10:24 

 


