
 

  JORNADA DE TRABALHO/PONTO ELETRÔNICO 

 

   1 – O art. 19 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada 

pela Lei nº 8.270/91, estabelece que os servidores públicos deverão 

cumprir  jornada de trabalho fixada em razão das atribuições 

concernentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima 

de trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites 

mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, 

respectivamente.  

  2 – Com efeito, o Senhor Presidente da República, 

tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei nº 8.112/90, editou em 

10 de agosto de 1995, o Decreto nº 1.590, estabelecendo em seu 

art. 1º e inciso I, que a jornada de trabalho dos servidores da 

Administração Pública Federal direta, das autarquias e das 

fundações públicas federais, será de oito horas diárias e carga 

horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos previstos em 

lei específica, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

   3 – Ainda sobre a jornada de trabalho dos servidores 

públicos, existe portaria editada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão que trata da matéria.  

   4 – Em se tratando do controle de assiduidade e 

pontualidade dos servidores públicos, o art. 6º do Decreto nº 1.590, 

de 10.8.95, assevera: 

   “Art. 6º O controle de assiduidade e pontualidade poderá 

ser exercido mediante: 



  I – controle mecânicos; 

  II – controle eletrônico; 

   III – folha de ponto.” 

   5 – Pela redação constante no art. 6º acima transcrito, o 

legislador executivo asseverou que o controle da assiduidade 

poderá ser efetuada por meio dos três mecanismos ali arrolados, 

ressaltando, entretanto, que, nos casos em que o controle seja 

realizado por intermédio de assinatura em folha de ponto, a 

Administração deverá observar as disposições insertas nos §§ 1º, 

2º e 3º do mesmo dispositivo legal. 

   6 – Sucede, todavia, que, o Senhor Presidente da 

República, posteriormente ao Decreto nº 1.590, de 10.8.95, editou 

em 17.4.96 o Decreto nº 1.867, por intermédio  do qual dispõe 

sobre instrumento de registro de assiduidade e pontualidade dos 

servidores públicos federais da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, que, no caso, o PONTO 

ELETRÔNICO, senão vejamos: 

   “Art. 1º O registro de assiduidade e pontualidade 

dos servidores públicos federais da Administração Federal 

direta, autárquica e fundacional será realizado mediante 

controle eletrônico de ponto. 

  § 1º O controle eletrônico de ponto deverá ser 

implantado, de forma gradativa, tendo início nos órgãos e entidades 

localizados no distrito Federal e nas capitais, cuja implantação 

deverá estar concluída no prazo máximo de seis meses, a contar da 

publicação deste Decreto. 



  § 2º O controle de assiduidade do servidor estudante 

far-se-á mediante folha de ponto e os horários de entrada e saída 

não estão, obrigatoriamente, sujeitos ao horário de funcionamento 

do órgão ou entidade, a que se refere o art. 5º do Decreto nº 1.590, 

de 10 de agosto de 1995.”  (Negritei) 

   7 – Como se vê, com nítida clareza na redação 

delineada no § 1º do art. 1º do Decreto nº 1.867, de 17.4.96, o 

verbo “será” está no imperativo, que nada mais é que uma 

determinação emanada do Chefe do Executivo Federal, no sentido 

de que os órgãos e entidades da Administração Federal direta, 

autárquica e fundacional deverão, para fins de registro de 

assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais, adotar 

o controle eletrônico de ponto.  

   8 – Importante registrar, aqui, que não se trata de mera 

discricionariedade (faculdade)  do Administrador Público adotar o 

controle de eletrônico de ponto, mas sim, de uma determinação 

emanada do Chefe do Executivo Federal, imposta pelo art. 1º 

do Decreto nº 1.867, de 17.4.96.  

   9 - Outro ponto que merece realçar, aqui, diz respeito ao 

princípio constitucional da autonomia didático-científica e 

administrativa. 

   10 -  Pondere-se, por pertinente, que, apesar de a 

autonomia didático-científica e administrativa conferida às 

universidades, pelo art. 207 da Constituição do Brasil, esta não 

pode ser interpretada como soberania. Atente-se que, a despeito do 

assunto, assim se posicionou o STJ: 



   “A autonomia universitária, prevista no art. 207 da 

Constituição Federal, não pode ser interpretada como 

independência e, muito menos, como soberania. A sua 

constitucionalização não teve o condão de alterar o seu conceito ou 

ampliar o seu alcance, nem de afastar as universidades do poder 

normativo e de controle dos órgãos federais competentes.” (STJ - 1ª 

Seção – MS nº 3.318/DF – Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, DJ de 15.8.94, p. 20271, Seção I). 

   11 - Elucide-se, também, que na Repercussão Geral ao 

RE 614.873-RG/AM, em tramitação no STF (Supremo Tribunal 

Federal), o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, em seu relatório, 

consignou que  “Não se confunde autonomia com soberania, 

devendo as Universidades respeito aos princípios constitucionais, 

que requerem a observância de procedimentos lícitos”. 

   12 -  Também, sobre o tema, a Advocacia-Geral da 

União, por meio do  Parecer nº 1007/2012/CONJUR-

MEC/CGU/AGU, assim se posicionou acerca do tema:  

   “7.  A autonomia universitária, por sua vez, recebe 

menção especial no art. 207, caput, da CF: “As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ressalta-se 

que a autonomia “administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial” já constitui, como visto, caráter próprio de qualquer 

entidade pública. 

   8. O que distingue, nesse ponto, universidade (e os 

institutos de pesquisa científica e tecnológica) das demais entidades 

da Administração Indireta é somente a “autonomia didático-



científica”, ou seja, a plena liberdade de expressão aplicada ao 

ensino, pesquisa e extensão. (...)” (Grifei) 

 

  13 – Bem vistas as coisas, percebe-se que, à luz da 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a autonomia outorgada às 

universidades, pelo art. 207 da Carta Federal, não constitui 

sinônimo de soberania e independência. O Administrador Público 

deverá, portanto, dar fiel cumprimento às balizas legais. Em outras 

palavras, o Agente Público deverá cumprir, em estrita fidelidade, o 

comando legal ensartado no art. 1º do Decreto nº 1.867, de 17.4.96, 

o qual determina, em cores fortes, a adoção de controle de ponto 

eletrônico, com vistas à averiguação da assiduidade e pontualidade 

dos servidores públicos federais, sob pena de ignorar e colocar letra 

morta ao princípio da legalidade que norteia a Administração 

Pública, forte no repositório normativo do art. 37, caput, da Lei 

Fundamental da República.  

   14 – Some-se, ainda, que o art. 46 do Regimento Geral 

da UFLA, que versa sobre as atribuições do Reitor, elenca uma 

gama de atribuições a ele conferidas, entre as quais de “cumprir e 

fazer cumprir a legislação superior e as decisões emanadas do 

Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão” (inciso XVI). 

  15 – No caso vertente, o art. 1º do Decreto nº 1.867, de 

17.4.96 determina, taxativamente, que o registro de assiduidade e 

pontualidade dos servidores públicos federais da Administração 

Federal direta, autárquica e fundacional será realizado mediante 

controle eletrônico de ponto. A UFLA está, portanto, tão somente 

cumprindo as balizas legais, e nada mais.  



   16 -  Outro ponto que merece ser destacado, aqui, por 

ser de significativa relevância,  é que o art. 6º do Decreto nº 1.590, 

de 10.8.90 foi revogado pelo art. 1º do Decreto nº 1.867, de 17.4.96,  

com suporte no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42, com a redação dada pela 

Lei nº 12.376/10), segundo o qual “A lei posterior revoga a anterior 

quando expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 

tratava a lei anterior”. Isso significa dizer que o art. 6º do Decreto nº 

1.590/90 não mais existe, vale dizer, foi banido do ordenamento 

jurídico pátrio, ante a edição de norma legal superveniente (Decreto 

nº 1.867, de 17.4.96, art. 1º), com base no influxo do art. 2º, § 1º, da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  

  17 – Por fim, a recomendação da Procuradoria da 

República no Município de São João Del-Rei (Recomendação nº 

1/13) à Universidade Federal de Lavras, acerca da adoção do ponto 

eletrônico, está plenamente conformada com o mandamento que 

emerge do art. 1º do Decreto nº 1.867, de 17.4.96. 
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