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JUSTIÇA DECLARA DIREITO A FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3 PARA 

SERVIDORES AFASTADOS PARA QUALIFICAÇÃO.  

 

 

 

 

 

O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SINASEFE, por meio da 

sua SEÇÃO SINDICAL SÃO PAULO, SINASEFE-SP, vem, informar, a todos 

servidores a obtenção na justiça do direito a férias, acrescidas do abono de 1/3 

durante o período de afastamento para qualificação. 

 

Ao proferir sua decisão o Juiz de segunda instância declarou que “Os 

servidores público têm direito a férias nos períodos correspondentes ao afastamento 

para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país ou de licença 

para capacitação, porquanto esses períodos são considerados como de efetivo 

exercício, nos termos do artigo 102, IV e VIII, da Lei nº 8.112/90”. 

 

Assim, diante do ganho de causa para os servidores sindicalizados é de 

extrema importância que os representados que estiveram afastados entre 2009 – 

2018 e não receberam suas férias, mais o 1/3 entrem em contato com nosso 

jurídico para dar inicio ao processo judicial de cobrança para recebimento de tais 

valores. 

 

Para o fiel cumprimento da decisão é necessário que os interessados 

enviem para nossa seção sindical os documentos listados abaixo até 30.11.2018. 

 

http://www.sinasefesp.org.br/
mailto:sinasefe.sp@uol.com.br


1. Portaria de concessão do afastamento para participação em 

programa de pós-graduação stricto sensu no país ou de licença para 

capacitação; 

2. Cópia do documento de Identidade e comprovante de endereço; 

3. Fichas financeiras do período do afastamento e um ano após; 

4. Procuração assinada (não há necessidade de reconhecimento de 

firma) e 

5. Autorização assinada (não há necessidade de reconhecimento de 

firma). 

 

Os documentos constantes dos itens 4 e 5 podem ser acessados através 

dos links abaixo: 

 

https://drive.google.com/open?id=1GicI42h7T1bBVp356X7osMlp_IV14dgA 

 

https://drive.google.com/open?id=19RncAhQEcDzB-gbwG3Au_yoz8lg7zj7s 

 

 

Eventuais dúvidas, nosso jurídico esta à disposição nos plantões que 

acontecem todas as quartas e quintas-feiras das 14:00h às 20:00h, bem como 

através do e-mails:  jurídico@sinasefesp.org.br e ou claudiane@smsadvogados.com. 

 

São Paulo, 24 de outubro de 2018. 

 

 

 

O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SINASEFE-SP. 
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