
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 54 - CONSOLIDADA

Portaria Presi 54 de 29/01/2015 – original

Alterada por:

Portaria Presi 88 de 17/03/2016

Portaria Presi 353 de 26/10/2016

Dispõe sobre procedimentos inerentes ao uso do controle eletrônico de
frequência  e  do  banco  de  horas,  instituídos  pela  Resolução  Presi
28/2014, alterada pela Resolução Presi 6/2105, no âmbito deste TRF 1ª
Região.

O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª  REGIÃO , 
no  uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 1346-
86.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a)  a  Resolução  Presi  28  de  16/12/2014,  alterada  pela  Resolução  Presi  6  de
29/01/2015, que regulamentou o expediente e a jornada de trabalho no Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, instituiu o controle eletrônico de frequência e o banco de horas;

b) a necessidade de detalhar procedimentos inerentes ao uso do controle eletrônico de
frequência e do banco de horas, com repercussão no cotidiano desta Corte,

RESOLVE:

Art.  1º O controle eletrônico de frequência e a utilização do banco de horas,  no
âmbito do Tribunal  Regional  Federal  da 1ª Região,  funcionarão em conformidade com a presente
Portaria,  expedida  em complementação à  Resolução Presi  28/2014,  alterada  pela  Resolução Presi
6/2015.

Art. 2º Para efeitos dessa Portaria, consideram-se:

I  –  horas:  unidades  de  tempo  cuja  contagem,  para  fins  de  registro  no sistema
eletrônico de controle de frequência, incluem os minutos;

II – horas-débito: aquelas que o servidor deixou de cumprir da sua carga mensal    de
horas, apuradas do comparativo entre a soma da quantidade diária de horas realizadas pelo servidor e a
jornada que deveria ser cumprida por ele, mediante a multiplicação da quantidade de dias úteis no mês
de referência pela carga horária diária a que o servidor está vinculado de 7 (sete) ou 8 (oito) horas;

II – horas-débito: aquelas que o servidor deixou de cumprir da sua carga mensal de
horas,  que  devem  ser  compensadas  com  horas-crédito,  autorizadas  pelo  superior  hierárquico,
preferencialmente dentro do mês de referência, observado o prazo limite de compensação; (Redação
dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

II-A – hora-crédito: aquelas realizadas além da jornada de trabalho, que podem ser
compensadas  com  entradas  tardias,  saídas  antecipadas  ou  ausências, desde  que  autorizadas  pelo
superior hierárquico, observado o prazo limite de compensação estabelecido na Resolução Presi 28, de
16.12.2014; (Incluído pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

II-B – horas não autorizadas: aquelas registradas pelo equipamento  biométrico além
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da jornada de trabalho, realizadas sem autorização do superior hierárquico, não sujeitas ao pagamento
do adicional de serviços extraordinários (hora extra) e não computadas para o saldo do banco de horas
ou para compensação de horas-débito; (Incluído pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

II-C  –  horas  acima  do  limite  permitido:  aquelas  registradas  pelo  equipamento
biométrico além da jornada de trabalho, computadas acima do limite mensal das horas-crédito, não
sujeitas ao pagamento do adicional de serviços extraordinários (hora extra) e não computadas para o
saldo do banco de horas ou para compensação de horas-débito; (Incluído pela Portaria Presi 88 de
17/03/2016)

III  –  horas  excedentes:  aquelas  trabalhadas  além  da  jornada,  não  sujeitas  ao
pagamento do adicional de horas extras, que podem ser compensadas com entradas mais tarde ou
saídas antecipadas;

III – horas excedentes: aquelas trabalhadas aos sábados, domingos e feriados, não
sujeitas ao pagamento do adicional de serviços extraordinários (hora extra), e, a critério do superior
hierárquico, podem ser convertidas em horas-crédito 50%, se trabalhadas aos sábados e horas- crédito
em dobro, se trabalhadas aos domingos e feriados; (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

III-A–  horas  excedentes  noturnas:  aquelas  trabalhadas  fora  do  horário de
funcionamento do Tribunal, entre 22:00 e 05:59 horas, nos dias úteis, não sujeitas ao pagamento do
adicional de serviços extraordinários (hora extra), automaticamente computadas como hora-crédito pelo
sistema e que podem ser convertidas pelo superior hierárquico em horas não autorizadas; (Incluído pela
Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

IV – horas extras: aquelas autorizadas prévia e formalmente pela Administração do
Tribunal para atender a situações excepcionais e temporárias, devidamente justificadas;

V – horário diferenciado: jornada a ser cumprida dentro do horário de funcionamento
do Tribunal, devidamente ajustada entre o servidor e superior hierárquico, por conveniência do serviço
e justificada impossibilidade de cumprimento de horário fixo;

V – horário diferenciado: jornada a ser cumprida dentro do horário de funcionamento
do  Tribunal,  devidamente  definida  pelo  superior  hierárquico,  por  conveniência do  serviço  e  para
cumprimento de horário pré-estabelecido; (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

VI  –  superior  hierárquico:  desembargadores  federais,  diretor-geral, diretores  de
secretaria, de coordenadoria e de divisão, chefes de assessoria e chefes de gabinete;

VI – superior hierárquico: desembargadores federais, diretor-geral, secretário-geral,
diretores de secretaria, de coordenadoria, de divisão, de centro e de núcleo, chefes de assessoria e de
gabinetes  e,  em  alguns  casos  previamente  autorizados  pelo  Diretor-Geral,  supervisores  de  seção;
(Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

VII – imperiosa necessidade de serviço: os serviços inadiáveis, os que se sujeitem a
prazo certo e os acumulados por motivos de força maior ou caso fortuito;

VIII – relógio de leitura: equipamentos de registro biométrico de identificação por
impressão digital;

IX – sistema ForPontoweb: sistema eletrônico de registro e controle de frequência.

IX  –  sistema  de  controle  eletrônico  de  frequência  (ForPontoweb):  conjunto  de
programas de informática e equipamentos destinados ao registro e armazenamento dos horários de
entrada e saída de servidores e às ações gerenciais dos superiores hierárquicos e dos administradores do
sistema. (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

X – banco de horas: registro do saldo de horas-crédito, observado o limite mensal, ou
de horas-débito que o servidor acumulou no final de cada mês. (Incluído pela Portaria Presi 88 de
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17/03/2016)

Art. 3º Para o controle eletrônico de frequencia serão instalados equipamentos de
registro  biométrico  de  identificação  por  impressão  digital  localizados  nas  entradas  principais  dos
edifícios que compõem as instalações físicas desta Corte (Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo II, Anexo
III, Dona Marta XVIII, Base Operacional de Serviços Administrativos e Centrejufe/Esmaf) e também
no primeiro subsolo do Edifício Sede I e no subsolo contíguo dos edifícios Anexo I e Anexo III.

§ 1º Somente na impossibilidade de identificação do servidor por meio de impressão
digital,  a frequência será registrada mediante cartão específico fornecido pelo Núcleo Regional  de
Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico – Nupae. (Incluído pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

§ 2º Em caso de perda, extravio ou roubo do cartão de frequência, o servidor deverá
registrar ocorrência policial e informar imediatamente ao Nupae, que tomará as providências cabíveis,
conforme disciplinado na IN 13-03. (Incluído pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

§ 3º Nas hipóteses referidas no § 2º deste artigo e em caso de dano, de qualquer
natureza,  ao cartão de frequência,  para o fornecimento de novas  vias  do  cartão,  será  cobrado do
interessado o valor correspondente ao percentual de 1% sobre o menor vencimento-padrão do Quadro
de Pessoal da Justiça Federal. (Incluído pela Portaria Presi 353 de 26/10/2016)

Art. 4º Os servidores deverão fazer o registro da freqüência no início da jornada, na
saída para repouso e alimentação, no retorno da pausa para repouso e alimentação e ao final da jornada.

§ 1º Para o registro de frequência por meio dos relógios de leitura, os servidores
deverão observar que:

I – os relógios de leitura são interligados ao sistema ForPontoweb e o registro da
frequência é feito simultaneamente à aposição da digital;

II – os relógios de leitura em funcionamento devem apresentar uma luz vermelha no
coletor de biometria;

III – após a correta aposição da digital e efetivo registro da frequência, o relógio de
leitura apresentará em seu visor a mensagem “marcação aceita”;

IV – o relógio de leitura estará online quando, em seu visor, houver o sinal de um
“ponto”;

V– o relógio de leitura estará offline quando, em seu visor, houver o sinal de um
“asterisco”, caso em que o equipamento armazenará o registro e o enviará ao sistema ForPontoweb no
momento em que estiver novamente online.

§ 2º Após o efetivo registro no relógio de leitura, o sistema não aceitará outro nos
próximos 10 minutos, independentemente do número de tentativas.

§ 2º Após a captura da digital  no relógio biométrico (marcação aceita), o sistema
descartará outras tentativas realizadas dentro dos próximos 5 minutos; (Redação dada pela Portaria
Presi 88 de 17/03/2016)

§  3º  Caso  o  servidor  não  consiga  efetivar  o  registro  da  impressão  digital  no
equipamento,  após  tentativas  com  as  digitais  cadastradas,  deverá  dirigir-se  a  outro  equipamento
próximo ao seu local de trabalho.

§ 4º Em caso de defeito nos relógios de leitura, no momento do registro, o servidor
deverá reportar a impossibilidade de registro:

I  –  ao  Agente  de  Portaria  mais  próximo,  identificando-se  e  informando  o
equipamento

defeituoso;
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II  – ao chefe imediato, para registro manual no sistema eletrônico de controle de
freqûencia da hora provável em que o servidor deveria ter efetuado o registro.

§ 5º No caso do inciso I  do § 4º  deste artigo,  o Agente de Portaria registrará a
ocorrência  e  a  comunicará,  imediatamente,  à  Divisão  de  Sistemas  Administrativos  –  Disad,  que
providenciará a manutenção com a urgência necessária.

Art. 5º A Administração do Tribunal concederá acesso ao sistema ForPontoweb a
todos os servidores e superiores hierárquicos,  mediante cadastro de usuário e senha, a fim de que
possam acompanhar os registros de freqüência que estão sendo apurados pelo controle biométrico.

§ 1º Os lançamentos manuais no sistema ForPontoweb devem ser realizados até     o
3º dia útil subsequente ao mês de referência, a partir de quando os acessos para inclusão de informações
serão automaticamente bloqueados.

§ 1º A homologação da frequência mensal de cada unidade, mediante lançamentos
manuais no sistema de controle eletrônico de frequência, deverá ser realizada até o dia 10 do mês
imediatamente subsequente. (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

§ 2º O superior hierárquico deverá, antes do fechamento do sistema ForPontoweb de
que trata o parágrafo anterior, verificar os registros biométricos efetuados pelo seus subordinados e, se
for o caso, promover os ajustes necessários.

§ 3º Os ajustes dos registros de ponto no sistema competem:

I – na Administração:

a) ao Presidente, quando se referirem ao ponto de ocupantes de cargos em comissão
diretamente subordinados à Presidência;

a)  ao Presidente, quando se referirem ao ponto do Diretor-Geral  e do Secretário-
Geral; (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

b)  ao  Diretor  Geral,  quando  se  referirem  ao  ponto  de  ocupantes  de  cargos  em
comissão diretamente subordinados à Diretoria-Geral;

b)  ao  Diretor-Geral,  quando  se  referirem  ao  ponto  de  ocupantes  de  cargos  em
comissão diretamente subordinados à Diretoria-Geral, além dos dirigentes da Secretaria de Controle
Interno e da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região; (Redação dada pela Portaria Presi 88 de
17/03/2016)

b-1) ao Secretário-Geral, quando se referirem ao ponto de ocupantes de cargos em
comissão e servidores diretamente subordinados à Secretaria-Geral, além dos dirigentes do Gabinete da
Presidência e da Assessoria de Recursos Especiais e Extraordinários; (Redação dada e renumerado pela
Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

c) aos diretores de secretarias, quando se referirem ao ponto de ocupantes de cargos
em comissão e servidores diretamente subordinados;

d)  aos  demais  diretores  e  chefes  ocupantes  de  cargos  em  comissão,  quando  se
referirem ao ponto dos servidores que lhes forem subordinados;

II – nos Gabinetes dos desembargadores federais,

a) aos magistrados, quando se referirem aos ocupantes de cargos em comissão;

b) ao ocupante de cargo em comissão designado pelo magistrado quando se referirem
ao ponto dos demais servidores do gabinete.

§ 4º Quando do fechamento do mês no sistema ForPontoweb, após o 3º dia útil
subseqüente ao mês de referência, considerar-se-á tácita a aceitação das marcações registradas para
todos os efeitos, vedadas alterações posteriores.
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§ 4º Quando do fechamento do mês no sistema ForPontoweb, considerar-se-à tácita a
aceitação das marcações registradas para todos os efeitos, vedadas alterações posteriores, nos termos do
parágrafo único do art.  25 da Resolução Presi  28/2014.  (Redação dada pela  Portaria  Presi  88  de
17/03/2016)

Art.  6º  Nos termos do  art.  4º  da Resolução Presi  28/2014,  o  Tribunal  Regional
Federal da 1ª Região funcionará nos dias úteis, para fins de cumprimento de jornada de trabalho de seus
servidores, de segunda a sexta-feira, no horário das 7 (sete) às 21 (vinte e uma) horas.

Art.  6º  Nos termos do  art.  4º  da Resolução Presi  28/2014,  o  Tribunal  Regional
Federal da 1ª Região funcionará nos dias úteis, para fins de cumprimento de jornada de trabalho de seus
servidores, de segunda a sexta-feira, no horário das 06:00 às 21:59 horas. (Redação dada pela Portaria
Presi 88 de 17/03/2016)

§  1º  Os servidores  do  Tribunal  cumprirão  jornada  de trabalho  de  7  (sete)  horas
ininterruptas  ou  de  8  (oito)  horas,  em  dois  turnos,  com  intervalo  regulamentar  para  repouso  e
alimentação de, no mínimo 30 (trinta) minutos e no máximo 3 (três) horas, a seu critério, nos termos do
art. 6º da Resolução Presi 28/2014, alterada pela Resoluão Presi 6/2015.

§  1º  Os servidores  do  Tribunal  cumprirão  jornada  de trabalho  de  7  (sete)  horas
ininterruptas  ou  de  8  (oito)  horas,  em  dois  turnos,  com  intervalo  regulamentar  para  repouso  e
alimentação de, no mínimo 30 (trinta) minutos, a seu critério, nos termos do art. 6º da Resolução Presi
28/2014. (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

§ 2º Os servidores ocupantes de cargos em comissão, de níveis CJ-01 a CJ-04, devem
cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, preferecialmente no horário das 9 (nove)
às 12 (doze) horas e das 14 (quatorze) às 19 (dezenove) horas.

§ 2º O intervalo regulamentar para repouso e alimentação deverá ser cumprido no
período compreendido entre 11:00 e 15:00 horas. A pausa realizada fora do período estabelecido não
será considerada para fins de repouso e alimentação e serão debitados, automaticamente pelo sistema,
30 minutos dentre as horas trabalhadas no dia pelo servidor. (Redação dada pela Portaria Presi 88 de
17/03/2016)

§ 3º Aos demais servidores, aos quais é facultada a jornada diária ininterrupta de 7
(sete) horas,  a jornada deverá ser cumprida perefencialmente no horário entre as 8 (oito)  e as 19
(dezenove) horas.

§ 4º Os servidores que exerçam profissão regulamentada ou estejam sujeitos à jornada
de trabalho especial subordinam-se ao estabelecido na respectiva legislação, salvo se investidos em
cargo em comissão (CJ) ou função comissionada (FC), quando será observada a jornada estabelecida
no art. 6º desta Portaria.

Art.  7º  A fixação do horário do servidor  na unidade de lotação compete ao seu
superior hierárquico.

§ 1º As inversões de turno, as entradas antecipadas ou retardadas e as compensações
de banco de horas devem ser eventuais, respeitando-se ao máximo a jornada diária fixada.

§ 2º Para o horário de chegada, serão considerados até 10 (dez) minutos no cômputo
da hora cheia do início da jornada.(Revogado pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

Art. 8º Para a compensação de horas-débito dos servidores que cumpram jornada de
7 (sete) horas diárias, não será exigida a interrupção entre o início da compensação e o término da
jornada de trabalho.

Art. 9º As horas excedentes realizadas anteriormente à data de início do registro
biométrico de identificação por impressão digital, para controle eletrônico da freqüência, não serão
inseridas no banco de dados do banco de horas eletrônico, devendo, quando da sua utilização, ser
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autorizadas pelo superior hierárquico, com prévia comunicação à Divisão de Cadastro de Pessoal –
Dicap, para as anotações devidas.

Art. 9º As horas-crédito e as horas excedentes realizadas anteriormente à data de
início  do  registro  biométrico  de  identificação  por  impressão  digital,  para  controle  eletrônico  da
frequência, não serão inseridas no banco de dados do banco de horas eletrônico, devendo, quando da
sua utilização, ser previamente autorizadas pelo superior hierárquico diretamente no sistema SARH,
mediante comunicação à Divisão de Cadastro de Pessoal – Dicap, para as anotações devidas. (Redação
dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

Art.  10.  As  horas  excedentes,  registradas  no  controle  eletrônico  de  frequência,
deverão ser objeto de análise no ato da homologação, sendo passíveis de glosa se não houver anuência
do superior hierárquico.

Art. 10. A critério do superior hierárquico, as ocorrências de horas-crédito poderão
ser substituídas por “horas não autorizadas” quando não tiver havido autorização prévia e este entender
que  não  foram motivadas  pela  necessidade  de  serviço.  (Redação  dada  pela  Portaria  Presi  88  de
17/03/2016)

Art. 11. Às unidades abaixo elencadas compete:

I – Disad: manter os equipamentos biométricos de identificação por impressão digital
em pleno funcionamento, providenciando imediatamente as manutenções necessárias;

I  –  Divisão  de  Sistemas  Administrativos  –  Disad:  atender,  com prioridade,  às
demandas referentes à manutenção dos bancos de dados, bem como fornecer dados necessários ao
pleno funcionamento do sistema eletrônico de frequência; (Redação dada pela Portaria Presi 88 de
17/03/2016)

II – Dicap: controlar os registros eletrônicos, orientando os superiores hierárquicos
em casos de registros manuais errôneos ou que configurem habitualidade;

II  – Divisão de Atendimento aos Usuários – Diatu: atender, com prioridade, toda
demanda que tem por finalidade a manutenção dos equipamentos biométricos de identificação por
impressão digital; (Redação dada pela Portaria Presi 88 de 17/03/2016)

III  – Núcleo Regional  de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico – Nupae:
dirimir as dúvidas quanto ao funcionamento e registro nos equipamentos biométricos de identificação
por impressão digital.

III  – Núcleo Regional  de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico – Nupae:
gerenciar o sistema Controle Eletrônico de Frequência, realizando as seguintes atividades, entre outras:
dirimir as dúvidas quanto ao funcionamento e registro nos equipamentos biométricos de identificação
por impressão digital; controlar os registros eletrônicos, orientando os superiores hierárquicos em casos
de  registros  manuais  errôneos  ou  que  configurem  habitualidade;  fechamento mensal  do  ponto
eletrônico e do banco de horas; cadastro e alteração de usuários; repassar às unidades da Secretaria de
Gestão de Pessoas - SecGP informações sobre faltas injustificadas e descontos, em folha de pagamento,
das horas-débito não compensadas no prazo, até que o sistema de Controle Eletrônico de Frequência
esteja integrado à folha de pagamento no sistema SARH. (Redação dada pela Portaria Presi 88 de
17/03/2016)

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, ouvido o Diretor-Geral
da Secretaria.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Desembargador  Federal CÂNDIDO RIBEIRO
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Presidente

Portaria Presi 54 de 29/01/2015, assinada eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF
1ª Região, em 29/01/2015, às 19:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 0257039 e o código CRC 31874757.

Portaria Presi 88 de 17/03/2016, assinada eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF
1ª Região, em 17/03/2016, às 09:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 1945321 e o código CRC C62BAFB2.

Portaria Presi 353 de 26/10/2016, assinada eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF
1ª Região, em 26/10/2016, às 19:243 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 3021080 e o código CRC EDA211FB.
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