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Ofício/CONDSEF Nº 091/2015.  
 

Brasília-DF, 11 de março de 2015. 
 
Ilm.º Senhor 
Dr. MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA 
M.D. Secretário Executivo do Ministério da Justiça 
Nesta. 
 
 
 

Senhor Secretário, 
 
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal – CONDSEF, Entidade Sindical de Grau Superior, 
representante dos Trabalhadores que mantém vínculo funcional com a 
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da esfera 
federal, bem como, de suas vinculadas, incluindo Empresas Públicas, 
com base territorial nacional e sede localizada SDS, Bloco “L”, N.º 
30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya, Asa Sul – Brasília-DF, por seu 
Diretor Sr. Sérgio Ronaldo da Silva, servidor público federal, 
encontrável na sede da referida Entidade Sindical, vem à presença de 
Vossa Senhoria, em defesa dos direitos, interesses e garantias da 
Categoria representada, com fulcro no disposto em ditames 
Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 – inciso VI), Legais e 
Estatutários, expor e requerer o que se segue: 

Conforme reunião realizada no dia 05/02/2015, estamos encaminhando 
abaixo as questões sobre as pendências da greve do Arquivo Nacional de 2012.  

Aproveitamos a oportunidade para solicitar uma reunião com Vossa 
Senhoria para voltarmos a tratar dessas pendências, e encaminharmos a Mesa 
Específica do Ministério da Justiça.  
 
Pendências da greve do Arquivo Nacional de 2012: 

O sistema de ponto do AN não respeita os decretos 1590/1995 e 
1867/1996, que estabelece três formas de controle de frequência: em folha de 
papel assinada diariamente, por ponto mecânico ou por controle eletrônico. A 
“folha de frequência digital”, que segundo a administração do AN é apenas uma 
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representação digital da folha de papel, é um híbrido não previsto, feito para 
burlar exigências e formalidades de um controle eletrônico de frequência efetivo. 

A intenção de burlar a caracterização de controle eletrônico ficou clara na 
reedição da ordem de serviço para trocar o nome do sistema. A Ordem de Serviço 
03/2012 instituiu o "Sistema Eletrônico de Frequência", mas dias depois foi 
editada nova OS (04/2012) mudando o nome para "Folha de Frequência Digital", 
o híbrido sem previsão legal ou regulamentar. 

Também não foi respeitado o decreto 1867/1996, que estabelece que 
"durante a fase de implantação, a que se refere o § 1° do art. 1° deste Decreto, o 
controle de assiduidade e pontualidade será exercido, também, mediante 
assinatura de folha de ponto, nos mesmos moldes contidos nos §§ 1° e 2° do art. 
6° do Decreto nº 1.590, de 1995." Não houve fase de transição, o sistema foi 
implantado de forma abrupta, sem testes e com várias alterações, configurações e 
orientações sobre a utilização sendo implementadas posteriormente. 

Ainda sobre o decreto 1867/1996, não é respeitado o art. 2º, segundo o qual 
os servidores-estudantes com horário especial devem ter seu controle de 
frequência em folha de papel. 

Segundo a própria Administração do AN, não houve consulta jurídica para 
adoção dos procedimentos de elaboração e instalação do sistema de frequência; 
não houve certificação de nenhum software, nem observância de nenhum modelo 
de sistema adotado na Administração Pública. O sistema foi elaborado por uma 
servidora do Arquivo Nacional sem atribuição para esta função e sem observar as 
normas de gestão arquivística para documentos digitais que o próprio órgão 
elabora. 

Por ser um híbrido improvisado, a “folha de frequência digital” também 
não segue nenhuma regulamentação obrigatória dos registros eletrônicos de 
ponto, como a portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa 
portaria exige, entre outras coisas que a máquina não tenha nenhuma conexão 
com equipamentos externos (art. 4º, VII); uma porta padrão USB para captura dos 
dados por uma auditoria; registros sequenciais contendo data, hora e tipo da 
operação das alterações na folha (art. 6º, IV); o fabricante do REP (Registro 
Eletrônico de Ponto) deverá ser cadastrado no MTE e registrar todas as suas 
máquinas, apresentando "Certificado de Conformidade do REP à Legislação" 
emitido por órgão técnico (ex.: InMetro) e "Atestado Técnico e Termo de 
Responsabilidade", a ser fornecido pelo fabricante do REP (art. 14) e pelo 
fabricante do programa (esses atestados são condições sinequanon para a 
utilização do sistema eletrônico de frequência - art. 19). 

O sistema que foi improvisadamente desenvolvido pelo AN não respeita 
nenhuma destas regras, é executado em terminais de computadores ligados à rede 
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do AN, sem nenhuma garantia (emissão de recibo) para os servidores, sem 
ferramentas de auditoria e sem certificações contra invasões, manipulações e 
alterações indevidas. 

O único documento “oficial” que estabelece uma série de regras do sistema 
é um “FAQ” publicado na intranet. Ou seja, as regras não estão sequer na forma 
de portaria da Direção-Geral ou qualquer outro ato formal. Mesmo assim, vários 
pontos do FAQ são, na prática, realizados de outra forma. 

Um exemplo é a inexistência declarada de banco de horas, para o qual não 
há regulamentação, mas que na prática é realizado pela “folha digital”, que possui 
termos típicos como “crédito”, “débito” e “saldo”. 

O sistema da “folha de frequência digital” possui várias debilidades que 
levam ao registro equivocado de horas nas folhas geradas neles, a saber: 

• As folhas mensais não se comunicam, não se registrando na folha seguinte 
horas devidas do mês anterior a serem compensadas (art. 44, II da lei 8112) 
ou qualquer outra situação que tenha influência na contagem de carga-
horária; 

• As folhas não abatem automaticamente, no caso de jornada diária superior 
à carga-horária regular, horas devidas do mês anterior (art. 44, II da lei 
8112), fazendo apenas um sistema de “crédito”, “débito” e “saldo” do 
próprio mês, que não permite o cumprimento do direito à compensação das 
horas devidas até o fim do mês seguinte; esta situação gera uma “bola de 
neve” de erros nos cálculos acumulada mês a mês desde outubro de 2012; 

• O sistema não registra e calcula de forma correta o recesso de fim de ano, 
autorizado na forma do Ofício-Circular nº 08/2014/SEGEP/MP, e, como as 
folhas não se comunicam, TODAS as folhas dos meses nos quais tenha 
havido recesso ou sua compensação têm erros de cálculos, sendo 
necessário que, ao receber a folha impressa, o servidor perceba o erro, faça 
os cálculos por conta própria e registre à mão o valor correto; este registro 
à mão, entretanto, não vai para o sistema. 
A “folha digital” permite que os registros de entrada, saída e almoço sejam 

feitos com uma “folga” de até 15 minutos, o que é necessário. Mas esses minutos 
registrados a mais não são contabilizados na carga-horária do servidor, 
configurando uma apropriação indevida de horas trabalhadas não remuneradas. 

Nos casos em que há pane no sistema, os servidores são obrigados a 
registrar suas frequências e folhas nas portarias sob controle de terceirizados, e 
não da chefia imediata como manda o decreto 1590/1995, não tendo nenhum 
controle sobre os horários posteriormente lançados pelo setor de informática 
(terceirizado) na folha digital. 
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Há várias situações como abonos de faltas, horários de comparecimentos a 
consultas médicas ou tratamentos de saúde, trabalho externo, participação de 
eventos etc. que são tratados de forma diferentes pelas chefias, causando uma 
situação de quebra dos princípios da impessoalidade e da isonomia. Há também a 
situação ultra peculiar de determinados DAS com atribuição, no sistema, de 
lançar alterações na sua própria folha, descumprindo a regra do controle de 
frequência pela chefia imediata. 

A própria administração e as coordenações não conseguem, raríssimas 
exceções, cumprir a obrigação, como dispõe o art. 8º do decreto 1590, de fechar 
as folhas de ponto até o quinto dia do mês seguinte. Pelas inconsistências do 
sistema, pelas falhas de cálculo e dificuldade de registros, há várias coordenações 
que se encontram com vários meses de folhas atrasadas. Há, em função disso, 
diversas situações nas quais já houve até a substituição de coordenadores, sem 
que os ex-coordenadores tenham fechado as folhas, cuja responsabilidade para 
assiná-las atualmente não pode ser dos novos coordenadores, que não estavam no 
cargo à época. 

Mesmo as folhas teoricamente fechadas têm inconsistências e erros de 
cálculos como os citados, fazendo com que a Administração do AN não tenha 
controle sobre o cumprimento da carga-horária. Se for solicitado à Direção-Geral 
esta informação precisa sobre o cumprimento de carga-horária de todos os 
servidores dos anos de 2013 e 2014 ela não saberá informar ou informará de 
forma parcial e com erros de cálculos. 

O sistema de “folha digital” foi criado ao arrepio das regulamentações 
sobre o assunto, de forma açodada e improvisada, com o único objetivo de 
estabelecer uma punição aos 95% dos servidores que aderiram à greve de 2012. O 
sistema gerou um quadro de profunda crise e conflitos na organização do trabalho 
do órgão. Não cumpre, porque nunca teve este objetivo, o papel de “moralizar” 
ou regulamentar de forma correta o cumprimento de jornada de trabalho. É 
apenas um marco de insegurança jurídica para servidores e para a própria 
administração e de degradação das condições de trabalho e do clima 
organizacional do órgão. 

 
Ficamos no aguardo de um breve retorno. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Secretário Geral/CONDSEF 


