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MAGNÍFICO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS (IFAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E PROFISSIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS - SINTIETFAL, entidade 

representativa de classe, sediada na Rua Mizael Domingues, nº 156, Centro, 

Maceió, Alagoas (CEP: 57.020-510), inscrita no CNPJ sob o n.º 35.745.645/0001-

38, representado neste ato por seu Presidente, Sr. Sebastião Hugo Brandão Lima 

(CPF nº 062.796.134-70), vem, abaixo assinado, com arrimo na forma e prazos 

estabelecidos nos arts. 5º e segs. da Lei nº 9.784/1999 (regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), c/c os arts. 6º e segs. 

da Lei nº 12.527/2011 (LAI – Lei do Acesso a Informação), aduzir e pedir o 

seguinte: 

 

1. Inicialmente, cumpre asseverar que o Requerente, por imposição 

estatutária, é entidade representativa de classe e tem por precípuo objetivo defender 

os interesses coletivos de seus filiados, que são servidores públicos (ativo e inativo) 
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do quadro permanente do Instituto Federal de Alagoas, perante as autoridades 

administrativas e judiciais, em todas as suas instâncias. 

 

2. Nesse contexto, é de conhecimento do Requerente a disposição do 

IFAL em implantar o controle de frequência por meio de sistema eletrônico (na 

estação de trabalho ou biométrico), cuja posição vem sendo exigida pela 

Controladoria-Geral da União (CGU), através da Recomendação nº 141820, nos 

termos do Relatório de Auditoria nº 201500013, de 16 de junho de 2015. 

 

3. Ocorre que a CGU, com o escopo de estabelecer a recomendação 

supramencionada, parte tão-só da premissa de que há fragilidades no sistema 

manual de controle de frequência utilizado atualmente. 

 

4. Desta forma, a posição adotada pelo Requerente é a rejeição 

integral dessa iniciativa, pois tal sistema não é sustentável, por várias razões, quais 

sejam: 

 

(i) parte de um modelo de gerenciamento ultrapassado e baseado na desconfiança, 

pois pressupõe a desídia dos servidores no cumprimento de suas obrigações; 

 

(ii) não institui o controle de maneira uniforme, com a dispensa, via de regra, de 

servidores com cargos em comissão e função comissionada, e, nesse procedimento, 

atribui aos servidores obrigados condição de respeitabilidade duvidosa, quando 

comparados aos demais que são dispensados; 

 

(iii) o sistema implantado implica em custos adicionais e desnecessários, mediante a 

realização de processo de licitação. 

 

5. O sistema de ponto eletrônico não condiz com a modernização da 

Administração Pública e não traduz a realidade laboral dos servidores do IFAL, 

observada no desempenho diário de suas funções. Nesse desempenho, o que se 



SINTIETFAL 
Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação 

Básica e Profissional no Estado de Alagoas 

CNPJ: 35.745.645/0001-38 

Telefone: (82) 3223-6265 

 

 

Rua França Morel, nº 136 - Centro | CEP: 57.020-560 | Maceió - Alagoas 

3/9 

observa é a seriedade e noção institucional exigidas, acompanhadas do 

comprometimento com as responsabilidades intrínsecas àqueles que trabalham em 

órgão público essencial ao Estado Democrático de Direito e às liberdades 

fundamentais. 

 

6. O controle rigoroso tem, como premissa, a desconfiança da 

Administração em relação a seus agentes e nada contribui para o aumento da 

produtividade, além do que exige, em regra, elevados investimentos de instauração 

e manutenção. 

 

7. Apesar de encontrar autorização legal, a medida deve vir 

acompanhada de algumas indagações que demonstram a inexistência de interesse 

público, finalidade precípua de todo ato administrativo. Nesse sentido cabe a 

observação do que preconiza o caput do artigo. 37 da Constituição da República, 

quando afirma que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência”. 

 

8. No dever de publicidade, cabe a observação feita por José Afonso 

da Silva: 

 

A publicidade sempre foi tida como um princípio 

administrativo, porque se entende que o Poder Público, por ser 

público, deve agir com a maior transparência possível, a fim de 

que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do 

que os administradores estão fazendo.1 

 

                                                 
1 Curso de direito constitucional positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 650. 
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9. Ora, não se tem publicidade sobre a motivação que reivindicou, 

para a CGU/IFAL (fragilidades no sistema manual de controle de frequência 

utilizado atualmente) a instituição do ponto eletrônico. E assim não ocorreu porque 

tal motivação não existe, ou seja, não há razão para a adoção do controle eletrônico 

da frequência dos servidores, já que cumprem suas obrigações regularmente. 

 

10. Derivada do princípio da publicidade, a motivação é requisito de 

qualquer ato administrativo, conforme determina o artigo 2º da Lei nº 9.784, de 

1999, em especial quando afeta diretamente a imagem dos servidores do IFAL e 

lhes impõe dever adicional ao que já cumprem, veja-se: 

 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

 

11. Nesse contexto, ausente a motivação válida para a instituição do 

ponto eletrônico, mantendo-se o sistema de aferição da presença ao trabalho pela 

folha de ponto, que não tem apresentado qualquer vício que justifique sua 

substituição, apenas afirma que há fragilidades, sem demonstrar quais são as 

supostas fragilidades. 

 

12. Por outro lado, não há como entender prestigiado o princípio da 

razoabilidade ou eficiência ao se adotar um sistema de monitoramento rígido, 

pautado na pressuposição de que os servidores não comparecem ao devido 

expediente público. 

 

13. A reação é suficiente para perceber o equívoco cometido e a 

postura contraproducente do procedimento de instalação do ponto eletrônico, 
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devido à ofensa que causa a uma categoria consciente da missão que desempenha. 

 

14. O emprego de um sistema eletrônico sofisticado pode ser 

considerado um eficiente mecanismo de controle de assiduidade, mas não é, em 

qualquer hipótese, um mecanismo que prestigie a eficiência no serviço público. 

 

15. Ao se pressupor que o monitoramento informatizado da presença 

do servidor é sinônimo de eficiência, um avanço futuro poderia implantar nos 

servidores designados para Funções Comissionadas ou Cargos em Comissão, que 

podem ser convocados para o serviço a qualquer momento, chips de controle 

eletrônico que medissem o deslocamento do servidor, a fim de verificar sua 

capacidade de responder a uma convocação a qualquer tempo. 

 

16. Em artigo publicado no Correio Braziliense, intitulado “o mito do 

relógio de ponto”, Mário César Ferreira, doutor em ergonomia e professor do 

Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, afirma o seguinte: 

 

No cardápio de instrumentos de gestão, o relógio de ponto 

sempre ocupou lugar de destaque. Ele é fruto da Revolução 

Industrial e se consolidou com enfoque taylorista de tempos e 

movimentos da chamada administração científica. O controle 

de ponto de funcionários, com o uso do relógio, se transformou 

em remédio milagroso para o controle de comportamento 

indesejado dos assalariados. Dois séculos de capitalismo 

industrial — ancorados no pressuposto de que time is money — 

deram origem a uma métrica da produção: cada produto 

representa x horas de trabalho. Todavia, mesmo no contexto 

industrial, o uso do relógio de ponto já começa a respirar os 

ares da flexibilidade e, paulatinamente, o novo padrão de 

competitividade globalizada vem recomendando aos 

empresários virar o disco. 

 

O relógio de ponto pode ser instrumento eficaz de controle de 

horários (chegada, saída, intervalo, turnos) e gerenciamento de 
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segurança e banco de horas, fornecendo relatórios sobre o 

comportamento dos trabalhadores que são verdadeiras pedras 

preciosas nas mãos de dirigentes e gestores. Com a revolução 

microeletrônica, o modelo top de linha desses relógios combina 

informática e biometria, possibilitando identificar com 

segurança por meio do corpo humano (olhos, mãos, dedos) o 

usuário. Os relógios biométricos produziram euforia em certos 

gestores: “Agora quero ver funcionário emprestar seu cartão 

magnético para o colega!” 

 

O mito do relógio de ponto começa quando outros setores 

econômicos do mundo do trabalho — com destaque para as 

esferas do comércio, serviços e governamental — importam de 

modo acrítico esse instrumento de gestão como forma de 

controlar as horas trabalhadas de empregados. Leitor, você 

acha, sinceramente, que relógio de ponto é uma garantia de 

horas trabalhadas? Se não acha, saiba que há uma série de 

estudos e pesquisas indicando que o controle rígido de horário 

— típico de modelos de gestão do trabalho baseados 

exclusivamente em desempenho & resultado — estão na origem 

de uma série de indicadores críticos nas organizações (doenças, 

acidentes, estresse, retrabalho, perda de qualidade, panes, 

rotatividade). 

 

No caso do setor público, com destaque para o Legislativo, 

imaginar que a adoção do relógio de ponto é panacéia que leva 

os servidores a trabalharem é como prescrever analgésico para 

dor de dente: alivia, mas não resolve o problema. Será que a 

postura gerencial de alguns dirigentes e gestores não é a 

principal avalista da ausência contumaz de parcela dos 

servidores? A adoção do relógio pode fazer que eles passem a 

estar de corpo presente na repartição pública, mas isso não 

necessariamente significa trabalhar, na acepção saudável do 

verbete. 

 

Trabalho também requer alma. Tem muita gente querendo 

entrar no serviço público, mas experimente perguntar para um 

concursado antigo onde há relógio de ponto como anda a sua 

motivação para o trabalho, se as tarefas, o local, as pessoas e, 

principalmente, os estilos gerenciais são fontes de felicidade. A 

insatisfação grassa. Eles logo descobrem que só estabilidade e 

salário razoável não garantem a tão valiosa motivação. 

 

Na área governamental, garantir trabalho efetivo, 

acompanhado de prazer e saúde, requer, pelo menos, duas 
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macromedidas. A primeira é operar uma mudança de cultura 

organizacional revendo valores, crenças, ritos e mitos. Implica 

operacionalizar o paradigma do exercício da função pública 

como espaço também da cidadania organizacional, 

transparência nas formas de gestão e, sobretudo, controle 

coletivo interno do planejamento de atividades e controle social 

pelos cidadãos-contribuintes. A segunda é adotar um modelo de 

gestão participativa do trabalho que viabilize, por exemplo, a 

autonomia responsável na execução de tarefas, a criatividade, o 

desenvolvimento pessoal, o reconhecimento institucional de 

quem trabalha e as condições ambientais e instrumentais 

adequadas de trabalho. 

 

Infelizmente, muitos gestores públicos Brasil afora, sob a 

batuta de governantes despreparados, querem transformar a 

repartição pública em unidade industrial e importam modelos 

de gestão voltados para a produtividade exacerbada. Eles ainda 

não compreenderam que as atividades do setor público não 

visam ao mercado, mas à sociedade e à promoção da cidadania. 

 

17. Se a relação de administrar é naturalmente difícil, o artigo 

colacionado demonstra que a implantação de rotinas ultrapassadas apenas cria um 

foco de divergências que fecha a comunicação entre servidores e gestores do IFAL. 

 

18. Por fim, apresenta-se argumento ainda mais atual que é o gasto que 

o IFAL terá com o processo licitatório, com o escopo de se implantar o ponto 

eletrônico em todos os Campus e Reitoria. 

 

19. Ora, indubitável que a instalação do ponto eletrônico acarretará 

elevados custos ao IFAL, cujo gasto vai de encontro à atual realidade financeira do 

órgão que tem tomado decisões de contenção de despesas. É um paradoxo que não 

se entende caso haja o prosseguimento da instalação do ponto eletrônico. 

 

Diante do exposto, pede-se o seguinte: 
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A) Que se digne a, primeiro, deferir o processamento do presente 

Requerimento Administrativo sob o manto dos princípios e prazos arts. 5º e segs. da 

Lei nº 9.784/1999 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal), c/c os arts. 6º e segs. da Lei nº 12.527/2011 (LAI – Lei do Acesso 

a Informação); 

 

B) Que se digne a, sob pena de praticar ato infracional (Lei nº 

12.527/2011, arts. 7º, § 1º, e 32, § 1º, inc. II), prestar as respostas escritas as 

seguintes indagações: 

 

B.1. Há processo licitatório à aquisição dos equipamentos do ponto 

eletrônico ? Em caso positivo, o Requerente solicita extração de cópia 

integral do respectivo processo licitatório. 

 

B.2. Há processo licitatório na contratação de empresa para o 

gerenciamento do programa de controle do ponto eletrônico ? Em caso 

positivo, o Requerente solicita extração de cópia integral do respectivo 

processo licitatório. 

 

B.3. Caso as respostas das indagações dos itens anteriores sejam 

positivas, qual o impacto financeiro anual das contratações no orçamento 

anual do IFAL ? 

 

B.4. Há regulamentação interna no IFAL quanto ao recebimento do 

serviço extraordinário realizado pelos seus servidores, com a 

implantação do sistema eletrônico de controle de frequência ? Em caso 

positivo, qual o procedimento administrativo a ser realizado ? 

 

C) Que se digne a, em face dos fatos e fundamentos jurídicos acima 

apresentados e independente das respostas a serem dadas pelas indagações 

apresentadas na letra anterior, extinguir, caso existente, o processo administrativo, 

com o objetivo de proceder à instalação do ponto eletrônico no IFAL, havendo, por 

efeito, a manutenção do controle de frequência manual, que é instrumento mais 

próximo da realidade de cada servidor e daqueles encarregados da elaboração dos 
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respectivos boletins de frequência. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Maceió (AL), 20 de julho de 2016. 

 

___________________________________________________________________ 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

PROFISSIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS - SINTIETFAL 

CNPJ/MF sob o nº 35.745.645/0001-38 

SR. SEBASTIÃO HUGO BRANDÃO LIMA 

CPF nº 062.796.134-70 

(Diretor Presidente) 


