
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. HORAS DE TRABALHO COM MARCAÇÃO INCOMPLETA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESCONTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO
PRESI 28/2014 ,  ART. 25, PARÁGRAFO ÚNICO.

I – Recurso administrativo interposto, contra a Decisão que manteve descontos  em sua folha de
pagamento, em razão de marcações no ponto eletrônico incompletas 

II – Conquanto não se trata de falta, em princípio, mas de marcação incompleta do ponto
eletrônico, o servidor em questão não procedeu à justificativa para o procedimento nem solicitou à
chefia imediata a sua correção no período de 90 dias, afim de evitar o desconto.

III- Recurso não provido.

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração – TRF 1ª Região, por unanimidade, negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Brasília (DF),    07 de maio  de 2020.

 

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10220932 e o código CRC 9CFA8DEB.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator):

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor César Augusto Baldi, Técnico
Judiciário, Área Administrativa, inconformado com a Decisão Diges (8637887) apresenta
recurso administrativo com pedido de  reconsideração da decisão que manteve os descontos 
em folha de pagamento, referentes a horas débitos ocorridas em agosto de 2018 e vencidas em
novembro/2018, correspondente a 20:22hs (vinte horas e vinte e dois minutos).

O recorrente pede a exclusão do registro dos dias considerados como faltas, uma vez que
se trataram de marcação incompleta e não  efetivamente faltas, ocorridas em agosto de 2018 e vencidas em
novembro daquele ano (ID 8643715).

Parecer da Dilep pelo não provimento do recurso (ID 9093554).
É o relatório.

 

 

V O T O
O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de

recurso administrativo interposto, contra a Decisão Diges (8637887), com pedido de  reconsideração da
decisão que manteve descontos  em sua folha de pagamento, em razão de marcações no ponto eletrônico.

A Dilep pelo parecer (ID 8629299)  manifestou-se  no seguinte sentido:
Nos presentes autos, o servidor CÉSAR AUGUSTO BALDI, matrícula TR300950, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, removido pelo SINAR,
com exercício neste TRF, em 11/04/2018, lotado na Divisão de Comunicação e Expedição
Administrativa/DICAD/SECAD, solicita a reconsideração dos descontos  em folha de pagamento,
referentes a horas débitos ocorridas em AGOSTO/2018 e vencidas em NOVEMBRO/2018, no total de 20:22
h (vinte horas e vinte e dois minutos). (8129408).
Alega o requerente que não foi notificado da horas-débito e eventual desconto no salário; até o momento
não tem acesso ao sistema de ponto para conferência das horas realizadas; inconsistência nos registros
eletrônicos de entrada e saída; e, ainda,  gozo de férias e licença médica no período destinado à
compensação das horas-débito, que impossibilitaram a devida compensação (8129408).
O Núcleo de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico-NUPAE, rebatendo as alegações do requerente, 
fez as devidas considerações, na parte que interessa (8175570):
"Em atenção ao Despacho Dicap (8170693) e à Informação do Núcleo de Folha de Pagamento de
Servidores do TRF4 (doc. 8129433), concernente ao pedido do servidor CÉSAR AUGUSTO BALDI,
matrícula tr300950, para reconsiderar os valores descontados relativos às horas débitos realizadas em
AGOSTO/2018 e vencidas em NOVEMBRO/2018, no total de 20:22 (vinte horas e vinte e dois minutos),
considerando as justificativas do interessado (Defesa do Servidor - doc. 8129408 ), este Nupae presta os
esclarecimentos no que compete a esta unidade:
1 - não foi notificado pelo TRF1 acerca de débitos e eventual desconto no salário - conforme o disposto
na Resolução Presi 28/2014 - Consolidada (4524892) em seu Artigo 25, Parágrafo único: 
Parágrafo único. Não sendo efetuada a homologação no prazo previsto no caput, a frequência será
considerada tacitamente homologada, autorizados, quando for o caso, os devidos descontos em folha de
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pagamento, sem necessidade de comunicação ao servidor ou à sua unidade de lotação. (Redação dada
pela Resolução Presi 15 de 29 de maio de 2015). grifo nosso
Assim, conforme ato que normatizou o ponto eletrônico neste Tribunal, não há previsão em comunicar os
servidores sobre eventuais descontos referentes às horas negativas quando o servidor não realizou a
devida compensação dentro do prazo legal (três meses).
Cabe, ainda, registrar que a responsabilidade de acompanhar a frequência é do próprio servidor e de
sua chefia imediata, conforme previsto:
§ 6º Cada servidor deve controlar as próprias horas-crédito e horas-débito realizadas no mês de
referência, de modo que o saldo positivo no fim do mês não seja superior ao limite estabelecido nesta
Resolução e que o saldo negativo possa ser compensado em tempo hábil a evitar o desconto em folha de
pagamento, observando-se que as devidas compensações sejam realizadas dentro dos prazos
estabelecidos mediante autorização do superior hierárquico. (Incluído pela Resolução Presi 15 de 29 de
maio de 2015)
2 - até o momento não tem acesso ao sistema de ponto para conferência das horas realizadas - registro
que todo servidor assim que é cadastrado no sistema de frequência eletrônica (Forponto - seja por
biometria ou por cartão eletrônico) recebe orientações sobre os procedimentos referentes aos ajustes e
acompanhamento de sua frequência e senha para acessar o referido sistema. Também, este Núcleo
sempre está à disposição para dirimir toda e qualquer dúvida referente à frequência eletrônica, de forma
presencial, por e-mail ou por telefone;
3 - a norma estabelece um número máximo de horas crédito e horas débito a serem realizadas por mês -
conforme a norma, está definido somente o limite de horas-crédito:
Art. 19. Fica estabelecido o limite máximo de acumulação de horas-crédito no banco de horas, por
servidor, para fins de compensação futura: 
I – de 16 (dezesseis) horas mensais, (...)
§ 1º A compensação do saldo positivo das horas registradas no banco de horas depende de autorização
prévia do superior hierárquico, observados os limites e prazos desta Resolução.
§ 2º A ausência não autorizada configura falta ao serviço, ainda que o servidor tenha disponibilidade
de horas para fruição.
4 - que no prazo de 90 dias dados pelo TRF1 para compensação das horas, foi ignorado que entre
setembro/2018 a novembro/2018 existiram de dois períodos de férias de 10 dias cada, bem como
licença para tratamento de saúde de 45 dias - diversas situações que ocorrem com o servidor, sejam
férias interrompidas, alteradas, licenças médicas, quando não agendadas/lançadas no sistema de RH
(SARH), cabe ao servidor autuar um processo administrativo eletrônico - PAe-SEI e requerer ao Sr.
Diretor-Geral apreciação da situação pela qual  passa o servidor, que, podendo autorizar ou não
determinados ajustes manuais no sistema Forponto. Existem casos excepcionais que o sistema não tem
como prever, pois não foi parametrizado para solucionar todas as situações que podem ocorrer, e se o
servidor não buscar informações sobre os procedimentos, não acompanhar sua folha de frequência
sempre, após o fechamento de banco de horas, ele poderá se prejudicar."
Sobre o assunto, os arts. 14, §§ 2º, 5º e 6º;  19, I, §§ 1º e 2º; e 25, parágrafo único, da Res. PRESI n. 28, de
2014 consolidada (4524892), que disciplinam a questão, assim dispõem:
"Art. 14. Fica instituído o banco de horas do tribunal Regional Federal da 1ª Região com a finalidade
de registrar, de forma individualizada, o saldo positivo ou negativo entre as horas-crédito e as horas-
débito para fins de compensação.
§ 1º (...)
§ 2º. As horas-crédito e as horas-débito devem ser compensadas em até três meses após o mês de sua
realização.
.....................................................................................................................................................
§ 6º Cada servidor deve controlar as próprias horas-crédito e horas-débito realizadas no mês de
referência, de modo que o saldo positivo no fim do mês não seja superior ao limite estabelecido nesta
Resolução e que o saldo negativo possa ser compensado em tempo hábil a evitar o desconto em folha de
pagamento, observando-se que as devidas compensações sejam realizadas dentro dos prazos
estabelecidos mediante autorização do superior hierárquico. (Incluído pela Resolução Presi 15 de 29
de maio de 2015)
§ 5º. As horas-débito correspondentes ao saldo negativo do banco de horas que não forem compensadas
no prazo estabelecido no § 2º deste artigo serão descontadas em  folha de pagamento após o
encerramento do prazo de compensação."
Art. 19. Fica estabelecido o limite máximo de acumulação de horas-crédito no banco de horas, por
servidor, para fins de compensação futura: 
I – de 16 (dezesseis) horas mensais, (...)
§ 1º A compensação do saldo positivo das horas registradas no banco de horas depende de autorização
prévia do superior hierárquico, observados os limites e prazos desta Resolução.
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§ 2º A ausência não autorizada configura falta ao serviço, ainda que o servidor tenha disponibilidade
de horas para fruição.
Art. 25. A homologação da frequência mensal de cada unidade deverá ser realizada até o dia 10 do mês
imediatamente subsequente, improrrogavelmente.
Parágrafo único. Não sendo efetuada a homologação no prazo previsto no caput, a frequência será
considerada tacitamente homologada, autorizados, quando for o caso, os devidos descontos em folha de
pagamento, sem necessidade de comunicação ao servidor ou à sua unidade de lotação. (Redação dada
pela Resolução Presi 15 de 29 de maio de 2015). (destacamos)
Verifica-se, pela leitura dos dispositivos transcritos e, ainda, da oportuna manifestação do NUPAE, que
rebateu as alegações do requerente com fundamento na Resolução em questão, que a Administração agiu
acertadamente, ao fazer cumprir a norma que disciplina a jornada de trabalho e instituiu o controle
eletrônico de frequência dos servidores deste TRF1.
Além do mais, conforme disposto no art. 116, III, da Lei 8.112/90:
"Art. 116. São deveres do servidor:
...
III - observar as normas legais e regulamentares;"
Não cabe ao servidor alegar desconhecimento das normas, sobretudo daquelas que utiliza diariamente.
Sabendo que sua jornada de trabalho era de 07 (sete) horas diárias, a partir de 11/04/2018, quando entrou
em exercício neste Tribunal, era seu dever funcional acompanhar sua dinâmica no banco de horas. Nesse
aspecto, conforme se constata nos relatórios de espelho de ponto nos meses de abril a agosto (8611810,
8611810, 8611841, 8611845 e 8611854), a partir do mês de junho (8611841) o servidor começou a acumular
horas-débito, sem que houvesse feito a devida compensação. É evidente que, se não houve compensação
nos três meses subsequentes ao registro, e houve inércia do servidor em não autuar um processo
administrativo eletrônico - PAe-SEI e requerer ao Sr. Diretor-Geral apreciação da situação pela qual 
passava (gozo de férias e licença médica), podendo autorizar ou não determinados ajustes manuais no
sistema Forponto. Existem casos excepcionais que o sistema não tem como prever, pois não foi
parametrizado para solucionar todas as situações que podem ocorrer, e se o servidor não buscar
informações sobre os procedimentos, não acompanhar sua folha de frequência sempre, após o fechamento
de banco de horas, ele poderá se prejudicar, como já dito anteriormente na manifestação do NUPAE
(8175570).
Isto posto, propomos o indeferimento do pedido do servidor de reconsideração dos descontos  em folha de
pagamento, referentes a horas débitos ocorridas em AGOSTO/2018 e vencidas em NOVEMBRO/2018, no
total de 20:22 h (vinte horas e vinte e dois minutos), haja vista que a Administração cumpriu o disposto na
Resolução PRESI n. 28, de 2014 consolidada (4524892) Não havendo justificativa plausível do servidor,
capaz de ilidir a aplicação da norma, tanto mais quando possível observar que o servidor sabia do tempo de
duração da jornada de trabalho e da existência de controle eletrônico de frequência.
 

A defesa do servidor, justifica um sem número de outras faltas, ocasionados por marcações
incorretas de férias, dias cumpridos mas não justificados pela chefia etc. Contudo, os dias 21 e 23 de
agosto/2018 não solicitou a sua chefia imediata a correção da marcação do ponto, deixando correr in albis o
prazo para a retificação, não restando à Administração outro caminho senão o de aplicar ao caso as normas
correspondentes. Ainda que o fizesse extemporaneamente, poderia se considerar e retificar o desconto,
motivado, em princípio,  por mera marcação irregular,  desde que devidamente justificado, mas não o fez, na
Conformidade da Res. Presi. 28/2014, art. 25, parágrafo único.

Assim entendo como correto e entendimento da Dilep, pelo não provimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10181300 e o código CRC 7E3E7236.
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