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FUNDAMENTOS LEGAIS PARA REDUÇÃO DE 
JORNADA DE TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO  

 

MÉRITO 

A questão é tratada pelo art. 7º, XIII e art. 39, §3º da CF e art. 19 da Lei 8.112/90, senão vejamos: 

Constituição Federal 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

... 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 
e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes.       (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)       (Vide ADIN nº 2.135-4) 

... 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 
7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e 
XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando 
a natureza do cargo o exigir.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)” 

 

Lei 8.112/90 

   “Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima 
do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e 
máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada 
pela Lei nº 8.270, de 17.12.91) 

  § 1o  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se 
a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, 
podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

  § 2o  O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida 
em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)” 

 

Observa-se, portanto, que o legislador ordinário tratou de inserir no Regime Jurídico Único certa 

elasticidade na fixação do horário, estabelecendo um mínimo de 6 (seis) e um máximo de 8 (oito) horas, 
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com o fito de permitir que a Administração Pública pudesse adequar a jornada de trabalho às 

necessidades e especificidades dos seus órgãos e entidades. 

 

Ao contrário, portanto, do que previa a redação original do art. 191 que fixava expressamente e como 

regra geral a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores públicos. O texto 

atual, entretanto, não estabelece diretamente a jornada dos servidores, mas fixa apenas os limites máximo 

e mínimo do regime de trabalho semanal e diário, sendo tal alteração proveniente do novo modelo de 

administração gerencial que vem sendo concebido no Brasil, desde a Emenda Constitucional nº 19 de 

1988. 

  

Tal incumbência foi atribuída ao Decreto nº 1.590/95 que, em seu artigo 1º, definiu a jornada de trabalho 

para os servidores ocupantes de cargos efetivos que não possuam jornada definida em lei especial, in 

verbis: 

 

“DECRETO Nº 1.590, DE 10 DE AGOSTO DE 1995 - DOU DE 

11/08/1995 

 

Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública 

Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, será de oito 

horas diárias e:  

  

I - carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos previstos em 

lei específica, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo;  

 

II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes de 

cargos em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento 

superiores, cargos de direção, função gratificada e gratificação de 

representação. “ 

 

 

Mais adiante, o Decreto nº 1.590/95 previu a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho 

para 30 (trinta) horas semanais para os servidores públicos, cujo interesse público impõe o atendimento 

ao público em regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, 

conforme se depreende do art. 3º: 

 

  

                                                        
1 Art. 19. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de 
trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. 
Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em comissão 
exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser convocado sempre que 
houver interesse da administração. 
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“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de 

turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em 

função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é 

facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os 

servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 

horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o 

intervalo para refeições.“ 

  

  

Registre-se, por oportuno, que tal previsão normativa não fere o princípio da reserva legal, pois a edição 

de decreto regulamentar que fixa a jornada de trabalho de servidores federais encontra seu fundamento no 

inciso IV do art. 84 da CF/882, cuja constitucionalidade já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na 

ADI 2.564-3/DF. Vejamos: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 4.010 

DE 12 DE NOVEMBRO DE 2001. PAGAMENTO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. LIBERAÇÃO DA 

EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PRESENTE DA 

REPÚBLICA. 

Os artigos 76 e 84, I, II e VI a, todos da Constituição Federal, atribuem ao 

Presidente da República a posição de Chefe supremo da administração 

pública federal, ao qual estão subordinados os Ministros de Estado. 

Ausência de ofensa ao princípio da reserva legal, diante da nova redação 

atribuída ao VI do art. 84 pela Emenda Constitucional nº 32/01, que 

permite expressamente ao Presidente da República dispor, por decreto, 

sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando 

isso não implicar aumento de despesa ou criação de órgãos públicos, 

exceções que não se aplicam ao decreto atacado. 

Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente”  

ADI 2.564-3/DF, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJ de 06/04/2004 

                                                        

2 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução; 
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da lei; 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
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Feita essa digressão, constata-se que o Decreto nº 1.590/95 não se limita tão somente a fixar a jornada de 

trabalho dos servidores federais, o que o fez em seu art. 1º de forma autônoma; tratou, igualmente, de 

trazer outras regras sobre funcionamento e organização da Administração Pública, bem como delegou aos 

Ministros de Estado e Presidentes da Autarquia e Fundações Federais, o encargo de fixar o horário de 

funcionamento das suas unidades, de estabelecer a forma de controle de freqüência  e a possibilidade de 

instituir o regime especial de trabalho (arts. 3º, 4º, 5º e 6º do Decreto 1.590/95). 

 

Referida jornada especial prevista no art. 3º do Decreto 1.590/95 está diretamente ligada ao interesse 

público e reflete no próprio horário de funcionado na unidade. O pressuposto legal autorizatório reforça o 

entendimento de que as autoridades, a quem foram delegadas a atribuição de fixar a jornada diferenciada, 

conhecem as peculiaridades das entidades que dirigem e, por esse motivo, são responsáveis por avaliar a 

situação concreta, o interesse público envolvido e, desta forma, estabelecer o horário de atendimento em 

turnos ininterruptos e fixar uma jornada corrida, sem intervalo para refeição. 

 

Tal perspectiva, acolhida pelo constituinte derivado através da EC nº 19/1998, atende ao novo modelo de 

administração gerencial que busca, invariavelmente, uma máquina administrativa mais eficiente e a 

previsão da jornada especial é, certamente, uma ferramenta à disposição do gestor máximo dos órgãos e 

entidades federais para auxiliá-los no atendimento do interesse público, além de consagrar, na prática, o 

princípio constitucional da eficiência no serviço público. 

 

 

 

DESENVOLVER O INTERESSE PÚBLICO DA AUTARQUIA 

 

 

Por fim, a concessão de horário especial e a fixação do turno ininterrupto englobam todos os setores da 

autarquia, tanto os que prestam o atendimento ao público, quanto àqueles que lhes dão suporte 

administrativo, sem os quais o atendimento em questão não se daria com a necessária eficiência. Sendo 

esse o espírito que norteou a edição do art. 3º, do Decreto nº 1590/95, que procurou viabilizar, ao máximo 

possível, o atendimento do interesse público. 

 

 

 


