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Toledo, 22 de novembro de 2018. 

Excelentíssimo Senhor 
RENATO ERNESTO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Toledo - Paraná 

Assunto: Adoção de providências 

Senhor Presidente, 

Tendo na data de ontem, participado de reunião com a Diretoria-Geral, 
Coordenador do Departamento Administrativo e Controladoria Interna, desta Casa, 
tomamos a ciência de vossa determinação para atendimento ao disposto na decisão 
proferida pelo TJPR na ADIN n° 1.490.584. 

No entanto, na forma do inc. XI do art. 70  da Lei n° 8.906/94, é direito 
destes advogados, reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juizo, 
tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou 
regimento. 

E, há grave violação da lei, na Recomendação Administrativa n°23/2018 
expedida pela 4a  Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, a qual objetiva, dentre 
outras medidas, que esta Casa de Leis implante controle de jornada biométrica aos 
seus advogados. 

Para tanto, considerações são necessárias a este respeito: 

	

04.1 	a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo do Estatuto dos 
Servidores Municipais de Toledo envolve tão somente o controle de jornada dos 
cargos comissionados; não há, na decisão do TJPR qualquer alusão aos advogados 
desta Casa. O Ministério Público local, incluiu, indevidamente os advogados na 
referida Recomendação. 

	

04.2 	há, ainda a invocação, como fundamento para dita medida, do princípio 
da isonomia para justificar o controle por ponto biométrico, alegando que os 
advogados devem ser tratados da mesma forma que os demais servidores munic 
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Entretanto, esse entendimento parte de premissa equivocada. De fato, os iguais 
devem ser tratados de forma igualitária. Entretanto, os que estão em situação desigual 
devem ser tratados de forma desigual. 

	

04.3 	nesse sentido, os servidores públicos ocupantes do cargo de advogado 
não estão em situação igual aos demais servidores municipais. 

	

04.4 	é que nos termos da Constituição Federal de 1988, os advogados estão 
em situação idêntica aos Procuradores Federais e Estaduais, aos Defensores 
Públicos e Promotores, uma vez que todos são Essenciais à Justiça, estando, 
inclusive, enquadrados no mesmo Capitulo. De se ver: 

CAPÍTULO IV 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014) 
Seção I 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
(--.) 

Seção II 
DA ADVOCACIA PÚBLICA 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) 

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
(—) 

Seção III 
Da Advocacia 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014) 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei. 

Seção IV 
Da Defensoria Pública 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014) 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orienta Çã 
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jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do 
art. 5° desta Constituição Federal. 	(Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 80, de 2014) (grifado» 

	

04.5 	nesse sentido, vislumbra-se que os advogados não estão em igualdade 
com os demais servidores públicos, mas sim com os próprios Promotores de Justiça, 
Procuradores da União, Estados e Distrito Federal, os quais não possuem qualquer 
tipo de controle jornada, menos ainda controle biométrico de entrada e saída. 

	

04.6 	logo, quando se fala no princípio da isonomia, deve-se comparar os que 
estão em situações iguais - advogados, procuradores, defensores públicos, 
promotores - não devendo ser feita a comparação com os demais servidores públicos 
municipais, os quais estão submetidos ao controle de jornada. 

	

04.7 	ademais, os advogados desenvolvem serviço intelectual diferenciado, 
possuindo uma série de responsabilidades que ultrapassam a carga horária de 04 
horas diárias e 20 semanais. 

	

04.8 	além disso, além de audiências que são fixadas fora de sua carga horária 
normal, como, por exemplo, às 13h0Om ou 18h00m, há também a necessidade de 
acompanhamento de audiências públicas realizadas em horário fora do expediente, 
acompanhamento das sessões ordinárias e extraordinárias, que por vezes podem 
extrapolar a jornada; em todos estes aspectos, o controle de jornada biométrico torna-
se incompatível com as nossas atividades. 

	

04.9 	deve-se destacar também, que com a implantação do processo 
eletrônico judicial, com vencimentos dos prazos até às 00:00 diárias, muitos prazos 
são cumpridos pelo advogado em finais de semana e/ou após o horário de expediente. 

	

04.10 	e, isso ocorre, porque é o advogado que está cadastrado no processo e 
o mesmo responde diretamente pelo seu cumprimento, não sendo justificativa para o 
juízo a alegação de encerramento do horário de trabalho, uma vez que eventual 
manifestação no dia seguinte não tem valor processual. 

	

04.11 	portanto, independentemente das horas trabalhadas, o advogado é 
responsável pelo cumprimento de todas os seus atos praticados nos processos 
judiciais. 

	

04.12 	por esses motivos, é fácil concluir que a atividade de advogado é 
incompatível com o controle de jornada. É, neste sentido o que foi exposto pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, decisão anexa: 

Processo: 23903/2017 - COMISSÕES Requerente: Carlo 
Endrigo Peron Descrição: Informações sobre Mandado de 

1 Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da 
República 	Federativa 	do 	Brasil 	de 	1988. 	Disponível 

	
em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>Acesso 
1.11.2018. 
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O advogado jamais poderá prever o volume de intimações judiciais que 
serão publicadas em determinado momento (agravadas pela cresce 
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Segurança Coletivo — Controle Ponto Ementa: ADVOCACIA 
PÚBLICA. ATIVIDADE DE ADVOGADO. FUNÇÕES 
EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. 
MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA O COMPLETO 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SOCIAL. INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL. SÚMULA 02/CFOAB. CONTROLE PONTO. 
IMPOSSIBILIDADE. ATO OFENSIVO À DIGNIDADE DA 
ADVOCACIA. ATIVIDADE QUE EXIGE FLEXIBILIDADE DE 
HORÁRIO. SÚMULA 09/CFOAB. JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE SOBRE O TEMA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA. 

	

04.13 	a decisão acima está em consonância com a Súmula 09, do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: Súmula 09 - O controle de ponto é 
incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual 
exige flexibilidade de horário. 

	

04.14 	Embora a decisão esteja anexada ao presente ofício, cumpre 
transcrever alguns trechos, para melhor entendimento: 

Acrescente-se a tudo isso, a possibilidade trazida pela Lei Federal 
11.419/06 que criou o processo eletrônico. Além de atribuir ao advogado 
as funções que antes eram do cartório, criou a figura do "advogado 24 
horas por dia, 7 dias por semana". Com o processo eletrônico, não há 
mais restrição de horário nem de local para a prática dos atos 
processuais. 

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos 
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de 
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados 
públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou 
secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma 
automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1° Quando 
o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio 
de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até 
as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 

Indiscutível, portanto, que a flexibilidade de horário e a possibilidade de 
exercer seu múnus público em diversos locais fora de um escritório ou 
repartição pública e fora do horário de expediente são inerentes, hoje, a 
uma boa atividade advocatícia. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já reconheceu que "É 
consabido que o Procurador desloca-se durante o horário de expediente 
para realizar audiências ou representar a administração além das 
fronteiras do espaço físico que ocupa na seção de trabalho. O exercício 
da advocacia tem como pressuposto a maleabilidade". 
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judicialização e, como vimos, pela implantação do processo eletrônico) 
e, dada a fatalidade do prazo 1 Mandado de Segurança N° 0003133-
89.2016.8.19.0000. Ordem dos Advogados do Brasil— Seção do Paraná 
Comissão de Advocaica Pública 7 judicial, que pode ser estipulado em 
horas, o "final do expediente" não significa o encerramento da atividade 
do advogado. 

Com relação às audiências, uma das mais tradicionais atividades 
externas desempenhadas pelos advogados, não raras vezes ocorrem 
atrasos que ultrapassam o minimamente razoável, o que não exclui a 
necessidade do advogado, após o retorno, dar continuidade aos 
trabalhos do dia, independentemente do horário. 

Quanto aos estudos e pesquisas, a "sujeição dos advogados servidores 
públicos federais à carga horária, por força de lei, não imprime convicção 
de que estejam compelidos a cumpri-Ia exclusivamente no recinto da 
repartição. É consentâneo com o princípio da independência profissional 
entender-se compreendido no período de trabalho o afastamento da 
repartição para a realização de pesquisas, que se reputam como de 
serviços externos, com o que se garante o exercício da profissão de 
forma a proporcionar o resultado visado com a execução do trabalho. A 
positividade da disciplina específica dos servidores públicos, na 
condição de advogados, não lhes tolhe a isenção técnica ou 
independência da atuação profissional". 

Sobre o tema, assim julgou o Tribunal Regional Federal da 1° Região: 
"1. O controle eletrônico de frequência e pontualidade para procuradores 
autárquicos é incompatível com a natureza de suas atribuições e com os 
princípios da administração gerencial (eficiência e controle de 
resultados), instituídos pela Emenda Constitucional n.19/98." 2. O ato 
impugnado representa, a bem da verdade, mais uma amostra de uma 
Administração burocratizada, apegada a rotinas formalistas, destituídas 
de utilidade e que têm por escopo dificultar a atuação de seus agentes, 
com prejuízo a todos. Administração moderna e socialmente útil equivale 
a Administração livre para agir nos termos da lei." 

Impõe-se registrar que os membros da advocacia pública, ao completar 
a sua jornada de trabalho diária, não necessariamente interrompem o 
que está a fazer. Não se pode deixar de apresentar uma defesa com 
prazo fatal porque seu horário de expediente diário terminou, sob pena 
de responsabilidade civil, administrativa e criminal. Há, aqui, um duplo 
controle fiscalizatório: da Administração Pública a que está vinculado 
(Estatuto do Servidor) e da OAB (Estatuto da Advocacia). 

Portanto, se o sistema jurídico atribui responsabilidade pessoal pelos 
atos que o advogado praticar ou deixar de praticar, é de lhe conceder 
também a prerrogativa de utilizar o tempo e escolher o local que 
entender adequado para pesquisar, refletir e praticar os atos jurídicos na 
defesa do interesse público. A submissão a controle ponto viola 
prerrogativas basilares da profissão: a autonomia e independên 
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funcionais. E o Estatuto da Advocacia lhe ampara: 

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de 
respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. § 1° 
O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em 
qualquer circunstância. 

Nos dizeres da eminente Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal 
Federal "o advogado público tem vínculo jurídico específico e 
compromisso peculiar com o interesse público posto no sistema jurídico, 
o qual há de ser legalmente concretizado pelo governante e pelo 
administrador público. Tal interesse não sucumbe nem se altera a cada 
quatro anos aos sabores e humores de alguns administradores ou de 
grupos que, eventualmente, detenham maiorias parlamentares a 
administrativas. Por isso mesmo é que o advogado não pode ficar sujeito 
a interesses subjetivos e passageiros dos governantes". 

A necessidade de respeito à independência funcional do advogado 
público, assegurando o fortalecimento e a defesa estrita do interesse 
público, não se coaduna, portanto, com controle ponto. O principal 
instrumento que assegura o livre exercício da advocacia pública são as 
prerrogativas funcionais, previstas no Estatuto da Advocacia, que jamais 
devem ser tratadas como privilégios. 

São as bússolas norteadoras de um agir livre, independente, a fim de 
assegurar o cumprimento da missão constitucionalmente atribuída ao 
advogado, público ou privado. 

Não por menos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
editou a Súmula 2, in verbis: 

Súmula 2 - A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, 
seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência 
do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da 
função do advogado público constitui violação aos preceitos 
Constitucionais e garantias insertas no Estatuto da OAB. 

04.15 	Continuando, o parecer dispõe que: 

CONTROLE PONTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO OFENSIVO À 
DIGNIDADE DA ADVOCACIA — ATIVIDADE QUE EXIGE 
FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO — SÚMULA 09/CFOAB — 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA — VIOLAÇÃO DO 
PRINCIPIO DA ISONOMIA 
Verifica-se assim que não há como se limitar a atividade dos advogados, 
impondo controle de ponto, sem que isso desnature o caráter intelectual 
e livre da atividade, mostrando-se contrário ao interesse público e 
ofensivo à dignidade da advocacia, nos termos do art. 6° e parágrafo 
único da Lei 8.904/1994: 
Art. 6° Não há hierarquia nem subordinação entre advoga cã 
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magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se 
com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As 
autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem 
dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento 
compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu 
desempenho. Neste sentido, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil editou a Súmula 09, que assim dispõe: Súmula 09 
- O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado 
Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário. 
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
encampando o enunciado da referida súmula: 
"(...) Impossibilidade de imposição aos procuradores municipais de 
submissão ao controle de frequência por meio de ponto eletrônico 
através de decreto. Violação ao princípio da legalidade. Controle de 
advogado público por meio de ponto eletrônico que é incompatível com 
a sua atividade laborai. Enunciado sumular n° 9 do Conselho Federal da 
OAB. Precedente do TRF da Terceira Região. Inexistência de violação 
ao princípio da igualdade. Não submeter os procuradores ao ponto 
eletrônico implica tratar os desiguais de forma desigual, na exata 
proporção de sua desigualdade. Características do ofício da advocacia, 
que não se coaduna com o controle de frequência por meio de ponto 
eletrônico. Segurança concedida." 
Igualmente o E. Tribunal Regional Federal da 1a e 3a  Região: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES 
AUTÁRQUICOS DO INCRA. CONTROLE ELETRÔNICO DE 
FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O 
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. 1. Cabendo aos procuradores a defesa 
judicial e extrajudicial da autarquia a que se vinculam, é forçoso 
reconhecer que o controle eletrônico de frequência é incompatível com 
o desempenho normal de suas funções, haja vista que a carga horária 
não é cumprida apenas no recinto da repartição mas também em 
atividades externas. Precedentes desta Corte. 2. Apelação e remessa 
oficial a que se nega provimento. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCURADOR AUTÁRQUICO. 
CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO. DECRETOS 1.590/95 E 
1867/86. 1. A instituição de controle eletrônico de ponto para 
procuradores, por óbvio, não se compatibiliza com o exercício da 
atividade voltado para a advocacia. 2. O exercício da advocacia tem 
como pressuposto a maleabilidade. Neste contexto, a submissão dos 
procuradores a ponto eletrônico de frequência desnatura a singularidade 
do ofício e promove restrição indevida da atuação do profissional. 
Como mais um argumento, vimos acima que o estatuto da advocacia 
revela que "não há hierarquia nem subordinação entre advogados, 
magistrados e membros do Ministério Público" (art. 6°). 
Logo, a liberdade conferida ao magistrado, no que diz respeito à 
frequência e ao horário de trabalho, já foi reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências n.° 
2007.10.00.001006-7, conforme se infere do seguinte trecho do 
eminente relator Conselheiro José Adonis Callou de Araújo Sá: 
"Dessas premissas não se pode inferir, todavia, que o juiz este' 
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submetido à jornada fixa de trabalho. O compromisso do juiz é com a 
tarefa de dar solução aos inúmeros casos que lhe são submetidos. O 
cumprimento dessa tarefa exige mais que mera presença na sede do 
juízo no horário de atendimento ao público. A preparação de atos 
decisórios exige estudo de autos de processos e dos temas jurídicos 
subjacentes aos casos submetidos à solução judicial. Em síntese, as 
atividades realizadas pelo juiz no cumprimento de seus deveres 
funcionais não se restringem e não se exaurem na observância do 
horário do expediente do órgão judiciário." (Plenário, j. 50.a Sessão 
Ordinária, em 23.10.2007, DJU em 09.11.2007). (...) o controle, por meio 
de telefone, da frequência e dos horários de trabalho dos Juízes de 
Direito vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Norte, instituído pela Corregedoria daquele Tribunal, limita, 
inquestionavelmente, a sua liberdade de escolha da melhor forma e o 
melhor horário para o exercício de suas atividades, dentro das 
peculiaridades do Juízo em que atuam". 
Não poderíamos deixar de mencionar o princípio da isonomia. A lei não 
manda tratar todos de maneira igual, argumento mais utilizado para 
justificar o controle ponto de advogado público. 
Ao contrário. É justamente no princípio da igualdade que encontramos 
mais um fundamento que assegura o respeito à independência 
funcional. Como vimos, exaustivamente, há razões que justificam as 
prerrogativas funcionais como, por exemplo, a liberdade no exercício da 
atividade advocatícia. 
Sobre o tema, acórdão recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
"(...) o princípio da igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na exata proporção de suas desigualdades. 
É de se frisar que o caso observa tal princípio, pois exatamente pelas 
características da profissão de procurador, ou seja, a desigualdade do 
ofício exercido pelos procuradores em relação aos demais servidores 
municipais, é que aqueles não devem se submeter ao controle de ponto 
eletrônico." 
"O ponto eletrônico, reclamado em face do princípio constitucional da 
eficiência e da necessidade de emprego de técnicas de administração 
gerencial no setor público, pode deixar de ser utilizado para aqueles que 
desempenham determinadas atividades, em razão de suas 
peculiaridades e complexidade, sem que, por isto, se tenha como 
afrontado o princípio da isonomia". 
Esse distinguer é histórico. A própria Consolidação das Leis Trabalhistas 
de 1943 já trazia, em seu artigo 62, que os empregados, cujas "funções 
de serviço externo não subordinado a horário", não estariam sujeitos a 
controle de jornada. Mais recentemente, em 1994, a redação passou a 
"empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação 
de horário de trabalho", como é o caso dos advogados públicos, 
especialmente por conta das inúmeras atividades, contenciosas ou 
consultivas, que demandam labor fora do ambiente de trabalho e fora do 
horário de expediente, como exaustivamente visto acima. Por fim, não 
olvidemos das novas técnicas de trabalho atualmente vigentes e outras 
ainda em discussão no Parlamento Nacional, com a possível reforma da 
CLT. 
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No Brasil, a Lei n° 12.551, de 15 de dezembro de 2011, alterou o artigo 
6° da CLT, para incluir o trabalho realizado a distância e equiparar os 
efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e 
informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. 
O caput do referido artigo passou a vigorar com o seguinte acréscimo na 
redação, em negrito: 
Art. 6° Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação 
de emprego. Algumas carreiras públicas já disciplinaram o trabalho à 
distância, trabalho remoto, tele trabalho ou home office que, obviamente, 
por implicar uma prestação laborai realizada fora do local de trabalho e 
através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação, 
dispensam o controle ponto. 
Segundo informações publicadas no site do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) no último dia 14 de junho10, em matéria intitulada 
"Teletrabalho é realidade em três dos cinco Tribunais Federais", houve 
regulamentação da modalidade por meio da Resolução n° 227/2016-
CNJ. 
O teletrabalho já é adotado por três dos cinco Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) brasileiros. Nos TRFs da 2' Região (Rio de Janeiro e 
Espírito Santo), 3°  Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) e 48  Região 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) a experiência deu ganhos 
de produtividade e melhoria da qualidade de vida dos servidores. 
O TRF da 4° Região foi o primeiro tribunal a apostar na modalidade, 
ainda em 2013, e é hoje o que possui a experiência mais consolidada. 
Segundo levantamento feito pelo tribunal, 463 servidores da Justiça 
Federal de 1° e 2° graus da 4° Região hoje trabalham de forma remota. 
A prática é considerada exitosa pelo tribunal e deve ser expandida nos 
próximos anos, segundo noticia o CNJ. 
No site do "Valor Econômico", na matéria intitulada "Servidores de 
tribunais trabalham em casa", publicada em 22/07/201411 , dentre as 
Cortes Superiores, justamente o Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi 
o primeiro a implementar formalmente a medida que pode atingir até 
50% dos funcionários. De acordo com os entrevistados, o surgimento do 
trabalho a distância é decorrente da implantação do processo eletrônico 
e informatização no nível administrativo. 
Outros exemplos são a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ao 
editara Portaria n°487, de 11 de maio de 2016, instituindo o teletrabalho 
na PGFN, e a Defensoria Pública da União, ao editar a Resolução n° 
101, de 3 de novembro de 2014, dispondo sobre a implantação do 
trabalho à distância para os seus membros, considerando, entre outros 
motivos, "o avanço tecnológico, notadamente com a implantação do 
sistema de processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou à 
distância". 
Essa motivação, que se repetiu na Resolução do CNJ 
("CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente a partir da 
implantação do processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou a 
distância"), é de se levar em conta nessas novas técnicas de trabalho, 
avançando para a desnecessidade de controle ponto o que, por óbtio, 
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não implica em descontrole da eficiência, desempenho e qualidade do 
trabalho. Mais do que, burocraticamente, controlar ponto, devemos 
promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade brasileira, 
inovando e aumentando a produtividade e a qualidade do trabalho dos 
servidores públicos, motivando-os e comprometendo-os com os 
objetivos da instituição, contribuindo para a melhoria de programas 
socioambientais, tudo para um melhor servir ao povo, nosso destinatário 
final. 
3. CONCLUSÃO 
Por todo o exposto, concluímos que a exigência de controle ponto do 
advogado público viola prerrogativas basilares da autonomia e 
independência funcionais, visto que muitas funções jurídicas são 
exercidas fora do ambiente de trabalho e fora do horário de expediente 
e a maleabilidade é necessária para o completo exercício dessa 
importante função social. 
É o parecer. 
Curitiba, 16 de junho de 2017. Miguel Adolfo Kalabaide OAB/PR — 
35.315 Membro da CAP-OAB/PR" 

Por fim, com base em tudo o que foi exposto, estes advogados públicos 
solicitam à Vossa Excelência, por ser ilegal tal ato, que não implante o controle de 
ponto biométrico a estes subscritores. 

À guisa de sugestão, e conferindo-se a real igualdade, é que se alguma 
modalidade de controle de ponto venha a ser instituída, por certo que, a Instrução 
Normativa Conjunta n° 2, de 29 de julho de 2009 do Corregedor-Geral da Advocacia 
da União e do Procurador-Geral Federal que institui o controle através da folha de 
registro de atividades, deve ser observada. 

Respeitosamente, 

Eduardo Hoffmann 
Assessor Jurídico 
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O CORREGEDOR-GERAL DA ADVOCACIA DA UNIÃO e o PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o disposto na Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 de junho de 2009, resolvem: 

Art. 1°0 preenchimento da folha de registro de atividades, de que trata a Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN n° 19, de 2 
de junho de 2009, deverá observar o que segue: 

I - o campo destinado à assinatura deverá ser preenchido em relação a todos os dias úteis do mês, demonstrando 
presumidamente a realização de atividades funcionais, independentemente de anotações de registros adicionais; 

II - no campo "Registros Adicionais", somente deverão ser anotadas, de forma resumida, as atividades funcionais que não 
possam ser aferidas por meio de consulta a sistemas informatizados ou a controles físicos existentes no âmbito de cada 
unidade dos órgãos de direção ou de execução da Advocacia-Geral da União - AGU e da Procuradoria-Geral Federal - PGF; 

III - a chefia imediata, após receber as folhas devidamente assinadas, aporá visto e encaminhará ao setor competente pelo 
seu arquivamento, que promoverá os devidos registros no sistema de controle das ocorrências funcionais. 

§ 1° As ocorrências de férias, licenças e demais afastamentos serão registradas no campo "Assinatura", utilizando-se os 
códigos pertinentes. 

§ 2° Incluem-se entre as atividades que não deverão ser anotadas no campo "Registros Adicionais", nos termos do inciso II do 
caput deste artigo, os pareceres, manifestações consultivas diversas, petições apresentadas em processos judiciais, notas, 
despachos, informações e manifestações administrativas diversas, desde que arquivadas mediante cópias eletrônicas ou 
fisicas no âmbito dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF. 

Art. 2° A folha de registro de atividades será disponibilizada, para impressão ou preenchimento eletrônico, na rede 
informatizada da AGU. 

Parágrafo único. 0 preenchimento da folha de registro de atividades dispensa o registro de ponto. 

Art. 3° Quando houver necessidade, os titulares dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF poderão determinar 
a demonstração ou detalhamento da forma de cumprimento da exigência legal das 40 (quarenta) horas de trabalho semanal. 

Art. 4° Compete aos titulares dos órgãos de direção ou de execução da AGU e da PGF definir a forma de funcionamento de 
suas respectivas unidades, estabelecendo inclusive como se darão a distribuição e o desempenho das atividades inerentes 
ao órgão, especialmente daquelas que exijam ou recomendem a presença de seus membros na repartição. 

Art. 50  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

ALDEMARIO ARAUJO CASTRO 
Corregedor-Geral da Advocacia da União 

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS 
Procurador-Geral Federal 
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 728/2018 

Considerando que a matéria se encontra na Diretoria Geral para 

cumprimento de determinação desta Presidência, determino ao Senhor Diretor Geral 

que apense o protocolo n° 2748.2018 ao protocolo n° 2523.2018 e tome as 

providências que entender necessárias. 

Toledo, 26 de novembro de 2018. 

Rena 	ann  

Presidente da 	ara Municipal 
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Toledo, 27 de Novembro de 2018. 

Ao Departamento Administrativo 
Câmara Municipal de Toledo 
NESTA 

Assunto: APENSAMENTO 

Considerando protocolo 2748/2018, encaminhado ao departamento 
administrativo para apensamento ao protocolo n°2523/2018, tendo em vista que a 
matéria se encontra em tramitação. 

Atenciosamente; 
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