Inquérito Civil n.º 1.14.000.001910/2016-34
RECOMENDAÇÃO N.º 10, DE 26 DE JULHO DE 2016

Recomenda ao IFBA que implemente a
Portaria nº. 709/2015, no que refere à
instalação

de

sistema

eletrônico

biométrico, para o controle de frequência
da jornada de trabalho diária de todos os
servidores do instituto federal, incluindo
todos os campus do estado da Bahia.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República
signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição da República, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº
75/1993, e artigo 23 da Resolução nº. 87/2007 do CSMPF, e ainda;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o art. 127, caput
da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal expedir
recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para
adoção das providências cabíveis (LC n.º 75/93, art. 6º, inciso XX);
CONSIDERANDO a Lei nº. 11.892/08, que institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o IFBA faz parte da Administração Pública Federal
Indireta, tem natureza jurídica de Autarquia e, portanto, deve respeitar os princípios da Administração
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Pública consagrados no artigo 37 (caput) da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO a notícia de reclamações de alunos do IFBA quanto à
falta/atrasos de professores, bem assim notícia de possíveis acumulações indevidas de cargos por
servidores do IFBA;
CONSIDERANDO que o IFBA adota controle de frequência manual da
jornada de trabalho de seus servidores;
CONSIDERANDO que o registro de horários idênticos, sem ocorrência de
atrasos ou antecipações sequer em minutos no decorrer do mês, comumente chamado de jornada
britânica, não atinge a finalidade buscada, que é identificar o efetivo cumprimento de jornada de
trabalho;
CONSIDERANDO que os registros dessa natureza são inválidos como
meio de prova, conforme já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho nos seguintes termos: “(…) São
inválidos cartões de ponto que apresentavam registros invariáveis, conforme o disposto na Súmula nº
338, item III, do TST: - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes
são inválidos como meio de prova (…) (AIRR – 3941-91.2005.5.01.0013, Relator Ministro: José
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 07/08/2013, 2ª Turma, Data de Publicação: 16/08/2013);
CONSIDERANDO que o art. 19 da Lei nº. 8.112/1990 estabelece regras
quanto à jornada de trabalho e carga horária dos servidores públicos federais, enquanto os arts. 116, X,
e 132, III, da mesma lei erigem a assiduidade e pontualidade como deveres dos servidores, a ponto de
constituir-se a primeira em justa causa para a demissão;

CONSIDERANDO que a impontualidade e inassiduidade de servidores
públicos podem enquadrar-se em quaisquer das três modalidades de atos de improbidade
administrativa: que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e/ou que atentam
contra os princípios da Administração Pública (Lei n.º 8.429/92);
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimento quanto à jornada de
trabalho desenvolvida pelos servidores do IFBA;
CONSIDERANDO que o IFBA editou a Portaria nº. 709, de 20 de março de
2015, que “Institui a Política de uso do ponto eletrônico e controle da jornada de trabalho diário dos
servidores do Instituto Federal da Bahia e dá outras providências”;
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CONSIDERANDO a notícia da existência de diversos problemas quanto à
implementação do registro biométrico por parte dos servidores, que estão se recusando a registrar a
frequência eletrônica, bem como se negando, inclusive, a efetuar o cadastro no sistema de ponto;
CONSIDERANDO a responsabilidade dos gestores na fiscalização da
atividade administrativa e cumprimento dos deveres funcionais pelos servidores, bem como a
possibilidade de responsabilização civil, penal e administrativa por ato comissivo ou omissivo
praticado no desempenho do cargo ou função, nos termos do art. 124 da Lei 8.112/90;
CONSIDERANDO que a precária aferição acerca da situação de cada
servidor, em relação à observância do cumprimento da jornada de trabalho, impossibilita o
atendimento à obrigatoriedade de desconto ou perda da remuneração em caso de atraso ou ausência
injustificada, ou, ainda, nas hipóteses previstas em lei, conforme estabelecido no art. 44, incisos I e II,
da Lei 8.112/90;
CONSIDERANDO que o cumprimento efetivo da jornada de trabalho
constitui elemento indispensável à qualidade dos serviços prestados pelo IFBA, bem como à satisfação
do interesse público;

CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº. 1.867, de 17 de abril de 1996,
em seu artigo 1º, caput, e § 1º, estabelece que:
“O registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional será
realizado mediante controle eletrônico de ponto.
O controle eletrônico de ponto deverá ser implantado, de forma gradativa,
tendo início nos órgãos e entidades localizados no Distrito Federal e nas
capitais, cuja implantação deverá estar concluída no prazo máximo de seis
meses, a contar da publicação deste Decreto”;
CONSIDERANDO que, o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput,
da Constituição Federal, por si só, tem o condão de instituir uma obrigação de melhor controle do
exercício da jornada de trabalho pelos servidores públicos, que se dará mediante a instalação do ponto
eletrônico;
CONSIDERANDO a necessária observância ao princípio da eficiência que
deve ser um dos vetores para o aprimoramento da prestação dos serviços públicos;
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CONSIDERANDO que os diretores dos campus não possuem autonomia
administrativa para descumprir a portaria editada pelo Reitor do IFBA, e autorizar cumprimento
diferenciado do ponto;
CONSIDERANDO que a CGU, por meio do Relatório de Auditoria nº.
201316941, de 19 de dezembro de 2013, recomendou ao IFBA, dentre outras coisas, que
implantasse/aperfeiçoasse os meios eletrônicos e mecânicos para o controle de ponto;
CONSIDERANDO que o TCU, no julgamento da TC 024.329/2015-0 –
Acórdão nº. 1.006/2016 -, recomendou ao Ministério da Educação que oriente os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia que implementem controle de frequência de servidores ativos da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a exemplo do controle eletrônico de frequência
previsto no Decreto 1.867/1996;

RESOLVE:
RECOMENDAR, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei
Complementar n.º 75/93, ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, que adote as seguintes providências:
1) Implemente, efetivamente, a Portaria n.º 709/2015, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar desta Recomendação, quanto à instalação de ponto eletrônico em
todas as unidades do IFBA, com identificação biométrica;
2) Que os pontos eletrônicos sejam instalados com câmeras ou em locais
com acesso ao público, tais como: entrada dos prédios, saguão ou hall;
3) Que exija a apresentação de declarações acerca de acumulação (ou não)
de cargos públicos de todos os servidores, com renovação semestral, devendo constar expressamente
da declaração que a omissão e/ou prestação de informação falsa podem configurar crime, bem como
ensejam responsabilização por improbidade administrativa;
4) Que dê publicidade a esta recomendação, com sua publicação em todos os
campus do IFBA e jornais de grande circulação;
5) No tocante aos Professores da Carreira de Magistério Superior, embora o
§ 7º do art. 6º do Decreto n°. 1.590, de 1995, com a redação alterada Decreto Federal nº. 1.867, de 17
de abril de 1996, os isente do controle de ponto, não se pode deixar de observar que a Lei nº.
8.112/1990, aplicável a todos os servidores públicos, impõe os deveres de assiduidade e zelo e
dedicação para com as suas atribuições, além de lealdade à instituição, desse modo, deve-se
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estabelecer um programa de gestão de desempenho, através do qual sejam estabelecidos meios de
aferição de qualidade no exercício profissional, a ser aprovado por seu(s) conselho(s) superior(es) e
apresentado a esta Procuradoria da República, no segundo trimestre de 2016, envolvendo os seguintes
pontos:
a) desenvolvimento por cada docente de seu plano individual de trabalho, a
ser configurado conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

b) a necessária obediência ao princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão obriga a que cada professor deve organizar sua carga horária, de modo a cumprir
um percentual mínimo em sala de aula, ressalvadas situações excepcionais como exercício de cargos
de direção ou liberação através dos conselhos superiores para dedicação exclusiva a projeto de
pesquisa ou extensão, relevante para a instituição e que assim o exija;
c) o limite mínimo referencial de carga horária docente para as aulas, em
atendimento ao artigo 57, da Lei nº. 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB,
de 20 de dezembro de 1996, para qualquer Regime de Trabalho, é de 8 horas semanais, que
corresponde a 9 (nove) horas-aula semanais, já corrigido na aplicação da hora-aula relógio, respeitado
o contido na Resolução nº. 3-CNE, de 2 de julho de 2007;
d) a fixação das atividades de cada docente deve levar em consideração o
plano de desenvolvimento institucional, bem como o plano de ação setorizado de cada Centro ou
Departamento;
e) os critérios de qualidade e apuração de desempenho profissional devem
envolver a produção científica, atividades administrativas ou gerenciais desempenhadas, a transmissão
de conhecimento, a orientação de trabalhos científicos e estágios, e tanto quanto possível: e.1) a
relevância do trabalho produzido; e.2) importância do trabalho produzido para a consecução da missão
e estratégia da instituição ou do curso; e.3) adequação do trabalho realizado ao perfil funcional do
docente;
f) necessária apresentação de relatórios periódicos de atividades às chefias
imediatas ou direção de curso ou, dependendo da relevância do projeto de pesquisa ou extensão, aos
respectivos conselhos superiores ou órgãos aos quais estejam vinculados, sendo que sua não
apresentação deverá ser considerada falta funcional, passível de punição administrativa;
FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias para que esta Procuradoria da República
seja informada do acolhimento desta Recomendação. Ao final do prazo da recomendação – 60
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(sessenta) dias deve a instituição informar as providências adotadas no sentido de fazê-la cumprir,
juntando-se cópia da documentação pertinente.
EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência
e constitui em mora o destinatário quanto às providência solicitadas. Após o decurso do lapso temporal
acima consignado, o não atendimento das providências apontadas ensejará a responsabilização do
IFBA por omissão.
A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público
Federal sobre o tema, não excluindo futuras Recomendações ou outras iniciativas cuja atuação seja
pertinente ao seu objeto.
Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à egrégia 1.ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, publicando-a no portal eletrônico da
PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF.

Comunique-se. Cumpra-se.

VANESSA GOMES PREVITERA
Procuradora da República
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