
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS RESPONDE

PERGUNTAS FREQUENTES

GERAIS:
1. Quem tem que registrar frequência no Sistema Eletrônico de Ponto?

Todos os servidores efetivos, comissionados, a disposição e cedidos. 
2. Quem não está obrigado ao registro eletrônico de ponto?

Os magistrados, estagiários, pró-jovens e servidores terceirizados.
3. Onde será feito o registro eletrônico do ponto? 

O registro  é  feito  no  Portal  do  Servidor  <http://portaltj.tjgo.gov/>,  clicando  em ARCA, 
digitando  login  e  senha  (mesma  do  contracheque),  em Sistemas  Departamentais  e,  em 
seguida, Sistema de Ponto Eletrônico (SPE).

4. Quem é meu chefe imediato no Sistema Eletrônico de Ponto?
O chefe imediato para verificação da frequência é o mesmo que valida suas férias/diárias ou 
outra pessoa que ele tenha designado para gerenciamento do sistema de ponto eletrônico. O 
nome do mesmo aparecerá na parte inferior da tela.

5. Quando o registro eletrônico do ponto entra em vigor?
No dia 7 de janeiro de 2014 o sistema já estará aberto. O chefe imediato terá a partir desta 
data 30 dias para registrar no sistema os horários de seus subordinados. Até 31 de março o 
sistema estará sujeito à correções e adaptações. Neste prazo deverão ser feitos o registro da 
frequência pelo computador e também da forma tradicional (folha de frequência). A partir do 
dia 1º de abril a frequência será realizada somente por meio eletrônico.

6. Até o dia 1º de abril estará sendo computado débito e crédito de horas?
Não, pois o sistema estará em fase de testes, correções e adaptações não sendo considerados 
neste período horas débito e crédito.

7. Posso passar minha senha para outra pessoa registrar meu ponto?
Não. A senha é individual e intransferível. A senha do ponto é a mesma para acessar todos os 
outros sistemas do Poder Judiciário, logo, cuidado! Além disso, o sistema prevê auditorias e, 
caso  exista  algum  servidor  registrando  ponto  para  outro,  este  poderá  ser  submetido  à 
processo administrativo disciplinar, nos termos do Art. 311 da Lei nº 10.460/88.

8. Servidores de gabinetes também terão que registrar sua frequência no sistema eletrônico de 
ponto?
Sim. Todos os servidores estão sujeitos ao registro eletrônico de ponto.

9. Qual é o horário estabelecido para cumprimento da jornada de trabalho?
A jornada é de 8 horas com intervalo mínimo de 1 hora e máximo 2 horas ou 7 horas  
ininterruptas. Podem ser cumpridas entre 7h e 19h. No caso das escrivanias os servidores 
devem iniciar a jornada entre 7h e 8h ou 11h e 12h.

10. Como registro meu ponto nos dias em que eu estiver participando de cursos, congressos, 
seminários e afins?
Se o referido evento for autorizado pela chefia imediata, considera-se trabalho efetivo, logo 
pode ser justificada e abonada a falta. 

11. Como registro meu ponto nos dias em que eu estiver desenvolvendo atividades externas?
Se a atividade for nas dependências do Poder Judiciário, o ponto pode ser registrado nos 
computadores do local.  Não havendo essa possibilidade o chefe pode abonar  a  falta  ou 
atraso.

12. Oficial de Justiça tem que registrar frequência?
Somente  os  Oficiais  de  Justiça  que  tenham função  por  encargo  de  confiança  ou  cargo 
comissionado. Os outros estão dispensados.

http://portaltj.tjgo.gov/


13. Servidores que assumam a função de oficiais de justiça terão que registrar frequência?
Neste  caso,  a  frequência  dos  mesmos,  quando  no  desempenho  dessas  funções,  serão 
justificadas pela chefia imediata.

14. Se tiver algum problema no sistema que me impeça de registrar o ponto, o que faço?
Neste caso, registra-se o ponto na folha convencional impressa e, assim que o sistema voltar  
a normalidade o chefe imediato transfere os dados para o sistema eletrônico.

15. Quanto tempo o sistema fica aberto para registro?
O sistema fica aberto por 24 horas, no entanto, a jornada deve ser registrada entre 7h e 19h, 
preferencialmente respeitando-se o horário cadastrado pelo seu chefe imediato. 

16. Escrivães, Assistentes, Secretários de Diretoria de Foros podem fazer jornada de 7 horas 
ininterruptas?
Sim, desde que autorizados pelo chefe imediato.

17. Como fica o registro de ponto no caso dos servidores  em férias e licenças de qualquer 
natureza?
Nestes  casos  não  haverá  necessidade  de  registro  de  frequência  e,  havendo  alguma 
ocorrência, o chefe imediato poderá justificar a falta do registro em virtude de tais situações. 

DO SERVIDOR:
1. E se não tiver computadores para todos registrarem o ponto?

Não é  necessário  que  tenha  um computador  para  cada  pessoa registrar  o  ponto,  pois  o 
Sistema é acionado por meio de senha no ARCA e não pelo login no computador, assim, um 
servidor pode logar no ARCA, registrar seu ponto, sair do sistema e já passar para outro 
realizar o mesmo procedimento. 

2. Se eu esquecer de bater o ponto?
Assim que lembrar faça o registro e apresente a justificativa no sistema para que o chefe 
imediato analise. Se ele aceitar sua justificativa de “esquecimento” poderá ter seu atraso 
abonado.

3. Se eu esquecer de bater o horário da minha saída e só registrar o horário de entrada?
Neste  caso,  o  sistema entende  que  você  faltou,  zerando  o  registro  ao  final  do  dia.  No 
entanto, mediante apresentação de justificativa, o chefe imediato poderá analisar a situação e 
abonar, a seu critério, a falta do registro.

4. E quando eu chegar atrasado?
Se chegar atrasado registre o ponto no horário que chegou e apresente justificativa. Para não 
ficar com débito de horas você pode compensar o período de atraso até o final do mês 
subsequente.

5. E quando eu precisar trabalhar além do meu horário estabelecido?
Neste  caso,  havendo  consentimento  do  seu  chefe  imediato,  você  irá  acumular  horas 
excedentes de trabalho, as quais ficarão registradas em seu Banco de Horas. 

6. Se eu estiver de plantão nos fins de semana, como fica meu banco de horas?
Nos casos de plantão em fins de semana o servidor acumulará diariamente 7 horas em seu 
Banco de Horas.

7. Se eu me atrasar por causa da fila do estacionamento meu chefe pode abonar meu atraso?
Não. A frequência somente começa a ser contada no momento em que o servidor está em 
sua sala e com ponto registrado no sistema, assim, não são consideradas horas de trabalho a 
espera por vaga no estacionamento.

8. Quando eu acumulo horas no banco de horas?
Sempre  que,  por  alguma  necessidade  ou  urgência,  mediante  autorização  de  seu  chefe 
imediato, você precisar ficar além de sua jornada de trabalho estabelecida.  

9. Alguns servidores como médicos, assistentes sociais, estudantes, pessoas com dependentes 
com necessidades especiais e outros fazem jornada diferenciada. Como será o registro da 
frequência desses servidores? 



As jornadas destes servidores, respeitadas as normas legais, serão estabelecidas no Sistema 
Eletrônico de Ponto, pelo chefe imediato, no momento da inclusão dos horários de trabalho. 

10. A Diretoria de Recursos Humanos vai oferecer treinamento para uso do sistema eletrônico 
de ponto?
Sim. A partir de janeiro de 2014 serão oferecidos treinamentos para uso do sistema. 

DO CHEFE/ GESTOR:
1. Posso designar um substituto para gerenciar o ponto dos meus subordinados? Como faço 

isso?
Sim. Haverá um campo próprio para esta finalidade no sistema eletrônico de ponto.

2. Com que periodicidade terei que analisar as frequências dos meus subordinados no Sistema 
Eletrônico de Ponto?
Preferencialmente deve ser feito de todos os dias, mas também pode ser feito semanalmente 
ou mensalmente, neste último caso, não deve ultrapassar o 3º dia útil de cada mês. 


