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D evido a Gestão do IFBA instituir o Ponto Eletrônico por meio da Portaria Nº 709, de 20/03/15,  na qual, em seu artigo 9º, afirma que “a eventual 
ausência de registro da jornada implicará no encaminhamento, por parte do servidor, de justificativa à chefia imediata a quem compete 

deliberar sobre o acatamento de alegações do servidor e encaminhar o parecer para Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) que avaliará a legalidade”, 
a direção do SINASEFE-IFBA, observando a decisão da Assembleia Geral do dia 24/03/15,  de acordo com a Lei Nº 7783/89 (Lei de Greve) e ainda 
no aguardo da deliberação judicial sobre a legalidade do Controle de Ponto Eletrônico, acata o indicativo de Greve Geral definido pela categoria 
contra a implementação do ponto eletrônico no IFBA. 

Trata-se de uma greve atípica, na qual, mantendo-se as atividades laborais, 
os servidores não devem registrar o ponto eletrônico, mantendo-se o registro do 
ponto por escrito. 
A orientação do SINASEFE-IFBA é a de que as servidoras e os servidores não 
façam o cadastramento biométrico e não façam uso do aparelho de ponto 
eletrônico, mesmo que ele seja instalado no seu campus, mas registre sua 
presença de outra forma, na folha escrita, em duas vias e encaminhe tanto para 
o RH da unidade de ensino quanto para o SINASEFE-IFBA. esse procedimento, 
aliado à greve atípica, dará segurança aos(às) servidores(as).  O representante 
do sindicato no campus prestará maiores informações sobre esse procedimento.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DIA 10 DE ABRIL, 10H, AUDITÓRIO DO SINASEFE-IFBA. 
Pauta: Deflagração da Greve Geral contra o Ponto Eletrônico
TENTATIVA DE DIÁLOGO
A direção do SINASEFE-IFBA tentou dialogar com o Reitor Renato da Anunciação Filho sobre o Ponto Eletrônico. Enviamos um ofício no dia 20/03/2015, no qual solicitamos 
uma reunião. A resposta foi um agendamento de um encontro de representantes do SINASEFE-IFBA com o Colégio de Dirigentes no dia 29/04/2015, data em que todos os 
campi terão os seus controles de frequência, por meio de Ponto Eletrônico, já implementados.  
Essa resposta só fortalece a posição da reitoria, a de que não há espaço para diálogo, a de que as decisões serão tomadas e adotadas sem que aja qualquer tipo de consulta à 
comunidade. 
Contudo, não aceitaremos essa posição, o sindicato continuará buscando o diálogo e, sempre que essa alternativa for desrespeitada, adotaremos medidas pertinentes.

ESTRATÉGIA JURÍDICA 
A estratégia jurídica adotada foi a de ingressar com duas ações, sendo uma para os TAEs e outra para os docentes. Essa divisão objetiva realçar para o juiz a situação de cada 
categoria profissional. Nestas ações, além da invalidação dos controles de frequência indevidos, está sendo requerido o deferimento de uma “antecipação de tutela”, obstando 
a instalação de novos procedimentos pelo IFBA e protegendo os servidores de qualquer represaria por parte do atual Reitor do IFBA.
As ações dos TAEs e dos docentes foram protocoladas no dia 07/04/2015 na Justiça federal. O número do protocolo das duas ações é 14012962. O advogado do Sinasefe, sr. 
André Sturaro, solicitou “distribuição por dependência”, que significa que as duas ações serão analisadas pelo mesmo juiz, isso pelas características comuns que possuem.  

JUSTIFICATIVAS CONTRÁRIAS AO PONTO ELETRÔNICO
1. Apesar de ter fortes impactos na qualidade das atividades dos(as) servidores(as), nas suas vidas cotidianas e de suas famílias, essa decisão não respeitou a posição da 
comunidade;
2.  Essa decisão não considerou as condições materiais e de funcionamento dos campi e da reitoria do IFBA, unidades que em sua maioria não reúnem condições adequadas 
para o bom exercício das atividades desenvolvidas pelos(as) servidores(as), tais como estacionamento, salas para as atividades de pesquisa e extensão, computadores com 
acesso de qualidade à internet, bibliotecas com acervos e espaço para consultas, banheiros limpos, entre outras; 
3.  Uma decisão dessa natureza, discutível e com forte afrontamento à cultura da instituição IFBA, não pode ser adotada sem a apreciação do Conselho Superior – CONSUP;
4. O Colégio de Dirigentes não têm legitimidade para decidir sobre essa matéria;
5. Vários dos Diretores(as) Gerais que compõem o Colégio de Dirigentes não consultaram os(as) servidores(as) de seus campi. Dos que consultaram alguns não respeitaram a 
decisão adotada pelos pares.
6. A decisão do Ponto Eletrônico foi definida em data posterior ao processo de compra pela Reitoria do IFBA dos equipamentos a serem utilizados para realizar o controle de 
Ponto Eletrônico. 
7. A recomendação do Procurador da MPF de Eunápolis para adoção do Ponto Eletrônico no IFBA (Campus Porto Seguro) não pode ser aceita sem a contextualização da 
realidade objetiva da Instituição, principalmente por que essa não é a única recomendação ou decisão judicial sobre a matéria. A Assessoria Jurídica do SINASEFE-IFBA 
identificou várias decisões judiciais contrárias ao controle de frequência por meio de Ponto Eletrônico na Rede Federal de Educação Profissional, algumas baseadas em 
pareceres de procuradores do MPF;
8. A adoção do Ponto Eletrônico para os(as) Técnicos Administrativos coloca em risco a jornada semanal de 30 horas conquistada por esses(as) servidores(as);
9.  A adoção do Ponto Eletrônico para os(as) docentes EBTT fere o princípio básico da isonomia entre esses(as) profissionais e os(as) docentes do Magistério Superior; e
10.  Há jurisprudência favorável à supressão do controle de frequência para os(as) docentes EBTT.
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