
 NENHUM DIREITO A MENOS! 

•  B O L E T I M  E S P E C I A L  •  A G O S T O  2 0 1 8  •

EM DEFESA DAS



Parece-nos pacífico que o atendimento ao público é função primordial, ininterrupta e deve ser
aplicado a todos os tipos de usuários da Instituição de Educação, que tem o condão de capacitar
indivíduos, para que os mesmo participem da coletividade. 
 
Legislar é função atinente ao Poder Legislativo. Ao Poder Executivo, cabe a aplicação dessas leis,
não podendo, por meio de ofícios-circulares, portarias, legislações “infra-ordinárias”, modificar o
que está explicito e de fácil compreensão na legislação atinente ao tema. 
 
Assim, não devem órgãos executivos legislar, ultrapassando a barreira existente entre os 3
poderes da República. 
 
Ainda, o Ofício circular mencionado na publicação realizada pelo IFSP, onde informa a interrupção
do benefício da jornada de 30 horas, não requer a interrupção do benefício, requerendo apenas a
“publicação dos horários de atendimento de todos os setores do campus, de forma padronizada e
de fácil localização”, sob risco de ilegalidade. 
 
Assim, o benefício da jornada de trabalho de 30 horas, por se tratar de importante instituto trazido
pela legislação do Decreto nº 1.590/95, não pode ser interrompido por simples análise ilegal e
autoritária dos órgãos executivos fiscalizadores, devendo a Administração e seus servidores
lutarem pela sua continuidade. 

Análise e questionamentos sobre modificações quanto a
Flexibilização da Jornada de Trabalho dos Servidores do IFSP

LEGALIDADE 
Parecer Jurídico sobre o Decreto

n° 1.590/95 e Lei 11.091/05 

O Sinasefe-SP encomendou uma análise técnica quanto a modificação do regime flexibilizado
para os técnicos administrativos, notificada pela Reitoria do Instituto Federal de São Paulo

diante do direcionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da
União (CGU) e AGU (Advocacia-Geral da União), bem como do Ministério do Planejamento. 

 
O documento de 15 páginas, assinado pelo escritório Makiuti & Saad Advogados, está

disponibilizado na íntegra no site da entidade: https://www.sinasefesp.org.br/.  
 

Neste boletim, destacamos a conclusão do parecer jurídico: 
 



POR QUE O REITOR NÃO QUER
DIALOGAR COM O SINASEFE-SP?

?
Em todos os fóruns de organização
dos trabalhadores do IFSP, como as

reuniões e assembleias, é consensual
que não há  motivo para alteração na

jornada flexibilizada dos técnicos
administrativos. 

 
Consideramos um desrespeito a
reitoria propor a alteração sem

diálogo com o sindicato e servidores! 
 

Nem mesmo os documentos que
norteiam a mudança foram

divulgados, ou seja, não existe
qualquer transparência! 

 
 

Com a palavra, o professor Eduardo Modena,
atualmente reitor do IFSP e responsável por
responder os questionamentos dos servidores. 

Para o Sinasefe-SP, é possível termos como objetivo o cumprimento das
responsabilidades organizacionais e sociais como a melhoria no

atendimento ao público, a construção de relações saudáveis no trabalho
em ambientes adequados, aprimorando a eficiência dos serviços e a
qualidade de vida dos servidores. Por isso, defendemos as 30 horas! 



MOTIVOS PARA
FORTALECER A LUTA EM
DEFESA DAS 30 HORAS

PARA O INSTITUTO FEDERAL  
 

Melhoria na estrutura organizacional, aumentando a qualidade e a eficiência dos serviços
prestados, em consonância com os princípios que regem a 

Administração Pública e dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.112/90.

PARA A COMUNIDADE 
 

Ampliação do atendimento administrativo para, no mínimo, 12 horas ininterruptas,
contemplando os três turnos de trabalho, principalmente para quem necessita de

atendimento fora do horário comercial.

PARA OS TAE´S 
 

Possibilidade de tempo para capacitação e qualificação, além da provável melhora 
da qualidade de vida, com a redução de doenças relacionadas ao trabalho; 

 
Melhor distribuição de tarefas entre os servidores do setor; 

 
Redução do número de faltas e atrasos; 

 
Diminuição da necessidade de horas extras devido ao melhor aproveitamento do horário. 

 
 

SINDICALIZE-SE! 
Venha com o SINASEFE-SP defender seus direitos e lutar em defesa da educação

pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada! 
 

www.sinasefesp.org.br


