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TRIBUNAL REGJONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO 

CIRCULAR DIGES 41 

Ref.: Esclarecimentos sobre procedimentos dos gestores no sistema de ponto eletrônico de frequência dos servidores. 

AOS GESTORES DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔ:'<IICO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA I" REGIAO 

Objetivando sistematizar o controle de frequência eletrônica nos afastamentos dos servidores, bem como as 
constantes dúvidas apresentadas sobre os lançamentos a serem efetuados no sistema Forponto, esclareço a Vossas Senhorias que. de 
acordo com a Resolução Prcsi 28 - consolidada 0776023, compete aos gestores a rcali7.ação de ajustes, nas situações abaixo 
relacionadas, entre outras: 

SITl'AÇ.:\0 - BASE LEGAL 

Art. 11. quando o 
treinamento ocorrer nas 
dependências do Tribunal. 

Parágrafo 
dedicadas 

único. As horas 
a eventos de 

capacitaçtio senio consideradas 
efetiva jomada de trabalho. 

(*) 

Art. 11-A ... 

§ ] 0 
... capacitaçrio ocorrer 

fora das dependências do 
Tribunal e tiver carga horária 
igual ou superior a quatro 
horas diárias considerar-se-á 
que o servidor 
jornada de 
integralmente ... 

(*) 

Art. li-A ... 

cumpriu sua 
trabalho 

§ zo Quando o evento de 
capacitaçtio externa ocorrer na 
mesma cidade de lotação do 
servidor e tiver carga horária 
inferior a quatro horas, será 
exigida a complementação da 
jornada. 

(*) 

OCORRÊNCIAS 

059- horas tmbalhndas 

025- afastamento para 
participar de treinamento 

059 -horas trabalhadas 
025- afastamento para 

participar de treinamento 

PROCEDIMENTOS 

Servidor deverá registrar a 
entrada e saída, nonnalmente. 

Servidor não poderá registrar a 
sua frequência dentro do 
horário do treinamento/curso. 

Se houver comparecimento ao 
Tribunal e o respectivo registro 
após a realização do curso, 
somente serão consideradas 
como horas créditos aquelas que 
superarem a jornada regular do 
servidor, considerando o 
somatório das horas registradas 
com as horas de treinamento. 

Servidor deverá complementar 
a sua jornada de trabalho, 
registrando a entrada e saída, 
normalmente. 

Ex: se o curso tiver duração de 2 
horas, neste dia, a jornada de 
trabalho do servidor deverá ser 5 
horas (total de 7 horas). 

GESTOR 

Nada a fazer. 

O gestor devera lançar a 
ocorrência de afastamento 
para participar de 
treinamento (025) nos dias do 
evento, para fins de 
homologação, de acordo com a 
jornada de expediente do 
interessado. 

O gestor será responsável pela 
alteração da ocorrência de 
horas débito (066) pela 
ocorrência de afastamento 
para participar de 
treinamento (025) nos dias do 
evento. com as horas 
correspondentes. 

Eventuais horas crédito 
poderão ser incluídas pelo 
gestor, com a ocorrência horas 
crédito (072). 

1110412019 10:24 



SEI/TRF!- 2371970- Circular Diges 

2 de 3 

Art.I2 ..• 

.S 5" Serão consignadas pelo 

.servülor e validadas pelo 

.superior hierárquico uo sistema 
Lle controle eletrônico de 
frequência: 

.11 - as horas dedicadas pelo 
servidor a trabalho 
imtalações do 
illdependeJttemente 
designação formal." 

Art.l2 ... 

extemo às 
Tribunal, 

de 

§ 6" As viagens a serviço, 
devidamente autorizadas e 
registradas em sistema próprio, 
senio consideradas para fins de 
ftequência, devendo ser 
iliformadas no sistema de 
coJttro/e eletrônico de 
frequê11cia pelo servidor e 
ltomologadas pelo superior 
ltierárquico. 

Art. 13. As faltas ou ausências 
decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior, desde que 
devidamente justificadas pelo 
servidor, poderiio ser 
compensadas com a utilizaçtio 
de horas crédito, ou, a critério 
tio superior ltierárquico e sob 
sua responsabilidade, poderão 
ser abonadas. 

059- homs trabalhadas 
055- afastamento para 
participação em eycnto 

externo 

034 -viagem a scn·iço 

038- hora abonada por 
ausência justificada ou 

066- horas débito 

https:/ /sei.trfl.jus.br/sei/controlador. php?acao=doctunento _imprimi··· 

Servidor não poderá 1·egistrar a 
sua frequência dentro do 
horário do evento (ex: reunião, 
visita técnica, etc.). 

Deverá cumprir as regras já 
determinadas para este 
procedimento. 

Servidor deverá comunicar ao 
seu gestor sobre a necessidade 
de se ausentar ou faltar ao 
trabalho. 

Caberá ao gestor o lançamento 
da ocorrência - afastamento 
para pa1·ticipação em evento 
externo (055) no dia do 
evento. com indicação da 
quantidade de horas de 
participação. 

O gestor deverá incluir a 
ocorrência viagem a serviço 
(03-1) para evitar eventuais 
descontos no período, tendo 
em vista o lapso de tempo 
entre a ausência e o cadastro 
deste afastamento no sistema 
SARH. 

Nas situações em que o 
servidor faltar ou se ausentar 
com autorização, caberá ao 
gestor o abono dessas horas 
mediante: 

- nas situações em que o 
servidor possuir 
HORA-CRÉDITO. o gestor 
poderá abonar sua ausência 
autorizada, mediante a 
inclusão da ocorrência 066 -
HORA-DÉBITO. 
consequentemente, haverá o 
abatimento dessas horas das 
eventuais HORAS-CRÉDITO; 
ou 

- o gestor poderá abonar a 
ausência do servidor com a 
inclusão da ocorrencia 038 -
HORA ABONADA POR 
AllSÊNCIA JllSTIFICADA, 
onde não serão abatidas as 
eventuais HORAS-CRÉDITO, 
nem geração HORAS· DEBITO 
para o servidor. 
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Art.t5 .••. 

§4" A critério do superior 
hierárquico, poderão ser 
abonadas no sistema de controle o gestor poderá alterar a 
eletrônico de frequência as 

Servidor deverá 
ocorrência de horas débito 

ausências do servidor apresentar 
(066) pela ocorrência atestado para 

atestado de comparecimento consultas médicas Oi6 -atestado de ao 
de comparecimento (076), de e 

odontológicas ou realização de comparecimento seu gestor. 
acordo com as horas de sua 

exames no horário de seu ausência. 
expediente, mediante 
apresentação de atestado de 
«:omparecimento emitido pelo 
profissional da respectiva área 
de saúde. 

("') Nos casos em que a área de capacitação receber a frequência relativa aos treinamentos/capacitações, a mesma será 
.encaminhada ao gestor para conhecimento. 

Desta forma, ratifico que os lançamentos supramencionados serão de inteira responsabilidade dos gestores, a partir 
da emissão desta circular. 

Assim, recomendo que os servidores lotados em suas respectivas unidades sejam cientificados sobre o inteiro teor 
deste documento. 

Atenciosamente, 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA 
Diretor MOera! 

I sei! '~ Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, DiretorMGeral da Secretaria, em 05/07/2016, às 10:41 
.)(Hl~MvrJ 1 

i (horário de Brasilia) conforme art. I" m "b" da Lei 11 419/2006 
e-!euJr.'o ' ' ' ' · · 

----------·~-----~------···-··--··-

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/servicos/verificaMprocesso.htm infonnando 
o código verificador 2371970 e o código CRC 911AD7A7 
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