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SENTENÇA
Tipo A

I
Cuida-se de Ação sob o r i to Ordinário  proposta pelo SINDICATO NACIONAL 

DOS  SERVIDORES  FEDERAIS  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  E  PROFISSIONAL  em 

desfavor do IFBA,  objet ivando provimento judicial  que determine a suspensão dos 

efeitos  da  Portar ia  709/2015,  e  que  o  Réu  se  abstenha  de  por  ou  manter  em 

prát ica qualquer de suas disposições, tornando inexigível a realização de controle 

e frequência pelos subst ituídos.

Aduz,  em síntese,  que  o  gestor  da  Inst ituição  de  Ensino  Ré  editou  portar ia 

na  qual  submete  os  subst ituídos,  docentes  daquela  inst i tuição,  ao  registro  

biométr ico de ponto, em total  afronta à legislação pert inente.

Guarnecem a exordial  procuração e documentos de f ls.  22/49. 

Conforme razões  de  f l .  88/89,  indeferi  o  pedido  de  antecipação  dos  efeitos  

da tutela.

A parte  autora  not ic iou  a  interposição  de  agravo  de  instrumento,  conforme 

documento de f ls.  93/144. Juntou documentos às f ls.  147/348.

Citado,  o  IFBA  apresentou  defesa  às  f ls.  360/380  pugnando, 

prel iminarmente,  pela  remessa  dos  autos  à  10ª  Vara  Federal  em  virtude  de  

suposta  conexão  entre  ações.  Ainda  em  sede  prel iminar,  arguiu  a  i legit imidade 

at iva  da  ent idade  sindical.  No  mérito,  esgrimiu  que  considerando  que  a  jornada  

máxima  e  mínima  dos  servidores  está  presta  em  lei,  a  administração  detém  o 

poder  dever  de  averiguar  o  cumprimento  da  norma  legal.  Juntou  documentos  às 

f ls.  381/436.

Réplica às f ls.  439/444.

I I
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Da existência de conexão
Tanto  a  parte  autora,  na exordial,  como a parte  ré,  na defesa,  pugnaram 

pela  remessa  dos  autos  à  10ª  Vara  Federal  tendo  em  vista  a  distr ibuição 

prematura,  àquele  juízo,  da  ação  0012636-02.2015.4.01.3300,  proposta  pelo 

mesmo  Sindicato  Nacional  Dos  Servidores  Federais  Da  Educação  Básica  e 

Prof issional em desfavor do  IFBA.

Compulsando  os  documentos  de  f ls.  58/69,  entendo  que  a  reunião  dos  

processos, no caso, afrontaria o juízo natural.

Isto  porque  muito  embora  o  CPC  preveja  que  é  hipótese  de  conexão  a 

existência  de  ações  com pedido  ou  causa  de  pedir  comum,  o  certo  é  que  um dos 

fundamentos  jurídicos  ut i l izados  para  bal izar  o  pedido  dos  subst ituídos  docentes 

não  alcança  a  situação  jurídica  dos  demais  servidores  administrat ivos  do 

Inst ituto.

A  existência  de  divergência  de  regimes  jurídicos,  bem  como 

peculiar idades  inerentes  ao  exercício  das  funções  de  docentes  e  servidores 

administrat ivos,  assim,  é  suf ic iente  a  afastar  a  possibi l idade  de  julgamentos 

contraditór ios  afastando,  portanto,  a  necessidade  de  julgamento  conjunto  das  

ações.

Rejeito.

Da ilegitimidade ativa do sindicato
Argumenta  o  IFBA que  o  Sindicato  Autor  não  comprovou  o  seu  registro  

perante  o  MTE  ou  tampouco  juntou  seus  atos  const itut ivos,  de  modo  que  não 

demonstrou  sua  const ituição  vál ida  e  regular  para  pleitear  em  nome  próprio,  

direito alheio.

Melhor sorte não at inge a Autarquia.

Com  efeito,  o  documento  de  f l.  23  e  seguintes  comprova  o  registro  do  

Sindicato  Nacional  dos Servidores da Educação Federal  de 1º  e 2º  Graus perante 
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o MTE, sobrevindo, ainda, o Estatuto Const itut ivo do Sindicato que dispõe, na sua 

estrutura,  de seções sindicais como instancias organizat ivas de base da ent idade,  

com jur isdição  sobre  a  área  de,  pelo  menos,  uma inst ituição  federal  de educação  

básica ou prof issional.

Assim,  a  seccional  nada  mais  PE  do  que  uma  instancia  organizat iva  do 

sindicato  nacional,  razão  pela  qual  o  arcabouço  jungido  é  suf ic iente  a  comprovar  

a sua legit imidade at iva.

Mérito

Em regra,  os servidores públicos federais  da Administração Pública  Federal 

direta,  autárquica  e  fundacional  devem  se  submeter  ao  ponto eletrônico  (art .  1º 

do  Decreto  nº  1.867,  de  17/04/96),  excepcionados  aqueles  que  exercem 

at ividades eminentemente externas, como nas hipóteses previstas no art igo 6º,  do 

Decreto 1590/95, in verbis :

Art. 6º O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: 

I - controle mecânicos; 

II - controle eletrônico; 

III - folha de ponto. 

§ 1º Nos casos em que o controle seja feito por intermédio de assinatura em folha de ponto, esta  
deverá  ser  distribuída  e  recolhida  diariamente  pelo  chefe  imediato,  após  confirmados  os  registros  de 
presença, horários de entrada e saída, bem como as ocorrências de que trata o art. 7º.  (Vide Decreto nº 
1.867, de 1996)

§ 2º Na folha de ponto de cada servidor, deverá constar a jornada de trabalho a que o mesmo estiver  
sujeito. (Vide Decreto nº 1.867, de 1996)

§ 3º As chefias imediatas dos servidores beneficiados pelo art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro  
de 1990, deverão compatibilizar o disposto naquele artigo com as normas relativas às jornadas de trabalho  
regulamentadas por este Decreto. 

§ 4º Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que  
tenha exercício e em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherão boletim 
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semanal em que se comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de serviço.  (Vide Decreto nº 
1.867, de 1996)

§ 5º O desempenho das atividades afetas aos servidores de que trata  o parágrafo anterior  será 
controlado pelas respectivas chefias imediatas. 

§ 6º Em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, o Ministro  
de  Estado  poderá  autorizar  a  unidade  administrativa  a  realizar  programa  de  gestão,  cujo  teor  e 
acompanhamento  trimestral  deverão  ser  publicado  no  Diário  Oficial  da  União,  ficando  os  servidores 
envolvidos dispensados do controle de assiduidade. 

        § 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargos: (Redação dada pelo Decreto 
nº 1.867, de 1996)

        a) de Natureza Especial;  (Redação dada pelo Decreto nº 1.867, de 1996)

        b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao nível 4; (Redação 
dada pelo Decreto nº 1.867, de 1996)

        c) de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores a DAS 4 ou CD - 3;  (Redação dada pelo 
Decreto nº 1.867, de 1996)

        d) de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de Ciência e Tecnologia; (Incluído 
pelo Decreto nº 1.867, de 1996)

        e) de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos. (Incluído pelo Decreto nº 1.867, de 1996)

        § 8° No interesse do serviço, o dirigente máximo do órgão ou entidade poderá manter o controle de  
freqüência dos ocupantes de cargo de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de 
Ciência  e  Tecnologia,  de  que  trata  a  alínea  d  do  parágrafo  anterior,  conforme  as  características  das 
atividades de cada entidade. (Incluído pelo Decreto nº 1.927, de 1996)

Tais  situações,  por  const ituírem  exceções,  devem  receber  interpretação 

restr i t iva.  

A  ausência  de  previsão  no  estatuto  dos  servidores  civis  da  União  da 

ut i l ização  de  registro  eletrônico  de  ponto  para  a  aferição  da  assiduidade  dos 

mesmos não implica na i legalidade da adoção da medida.

Com efeito,  os servidores públicos da administração possuem carga horária 

prevista  em leis  próprias.  A forma de  controle  do cumprimento  da  jornada,  assim, 

não  deve  ser  disposta  de  forma  exauriente  na  legislação  de  regência,  cabendo  a  

cada inst itu ição def inir  a melhor forma de controle de forma autônoma.
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Descabe  o  fundamento  de  isonomia  para  o  f im de  equiparar  a  situação  dos 

docentes  das  inst ituições  federais  de  ensino  superior  àqueles  do  ensino  da 

educação básica, técnica e tecnológica.

Os  Inst itutos  Federais  são  equiparados  às  Universidades  Federais  tão 

somente  em  relação  à  regulação,  avaliação  e  supervisão  das  respect ivas 

inst itu ições,  não  havendo  previsão  legal  de  equiparação  no  que  tange  à  relação  

entre  a  inst i tu ição  e  seus  servidores.  Al iás,  neste  ponto,  o  que  não  está  disposto  

em norma geral,  está no âmbito de regulação de cada ent idade.

Ademais,  em  exame  ao  ato  administrat ivo  impugnado,  aquiesço  pela  sua 

inequívoca razoabi l idade.

Dispõe o art igo 2º da Portar ia 709/2015 do IFBA que:

Todo  servidor  efet ivo  e  temporário,  e  estagiár ios  devem registrar  d iar iamente  sua  

jornada de t rabalho,  exceto:

I  – os servidores ocupantes do cargo de magistér io superior;

I I  –  os  ocupantes  de  cargo  de  Direção  –  CD,  hierarquicamente  iguais  ou 

superiores a CD -3;

§1º Os servidores que cumpri rem jornada administrat iva devem registrar  o iníc io e  

término  da  jornada,  bem  como  os  interva los  das  refe ições,  computando  saída  e  

retorno à at ividade.

§2º  O  contro le  da  jornada  de  t rabalho  diár ia  do  servidor  docente  terá  como 

referencia  as  at iv idades  constantes  no  Plano  Indiv idual  de  Trabalho  (PIT),  e  será 

exercido pelo regist ro e letrônico:

a) Dos horár ios das aulas;

b) Das  reuniões  de  coordenação,  departamentais  e  conselhos,  a lém  de 

outras convocações semanais;

c) Do horár io de atendimento ao estudante;

d) Do  horár io  de  pesquisa  ou  extensão  a  ser  comprovado  pelo  Relatór io 

Individual  de  Trabalho  (RIT)  e  registrado  no  Plano  Indiv idual  de 

Trabalho  (PIT)  com  registro  da  PRPGI  e/ou  PROEX,  coordenação  dos 
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cursos e coordenadores de pesquisa e extensão dos Campi.

§3º  O servidor  docente  está  l iberado  do  registro  quanto  às  horas  de  trabalho 
extra classe (TCL),  correspondente a 25% da jornada semanal.
§4º  Professor  que  não  contemplar  sua  carga  horár ia  com  pesquisa  e  extensão 

deverá dedicar todo seu tempo em at iv idades de ensino.

Nesta  esteira,  ao  contrár io  do  quanto  af irmado  pela  parte  autora,  entendo  
que o cumprimento do registro eletrônico de ponto é relevante para o controle das 
at ividades de docência do ensino básico e prof issionalizante,  na medida em que a  
administração  terá  maior  controle  sobre  o  efet ivo  cumprimento  da  carga  horária 
legal   em  sala  de  aula,  não  tendo  passado  desapercebido  pela  administração  a 
peculiar idade de que a carga horária legal do docente não se l imita às suas horas  
de  aula,  devendo  o  mesmo  realizar  at ividades  de  pesquisa  e  extensão 
incrementando,  constantemente,  o  aprendizado,  objet ivo  público  alçado  às 
inst itu ições de ensino.

I I I
Do exposto, julgo improcedente o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários de advogado, 

estes arbitrados em 10% sobre o valor  atual izado da causa.

PRI

Salvador, 10 de novembro de 2016

WILSON ALVES DE SOUZA
Juiz Federal t i tular da 7ª Vara Cível e Agrária

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA em 10/11/2016, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 36747043300224.

                                 Pág. 6/6


	WILSON ALVES DE SOUZA

