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Controle
sobre o tempo
Novas regras sobre
o cartão de ponto
eletrônico visam
diminuir fraudes e
manipulação dos dados
lançados sobre os
funcionários

APortaria do Ministério do Trabalho e do
Emprego entrou em vigor para disciplinar
o registro eletrônico de ponto e a utiliza-

ção do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto
(SREP), definindo novas regras para a utilização
dos Registradores Eletrônicos de Ponto (REP).
O novo Sistema de Registro Eletrônico de
Ponto veio para estancar o crescente volume
de Reclamações Trabalhistas em que os obrei-
ros alegam fraude e manipulação nos controles
eletrônicos, causando prejuízo aos trabalha-
dores à medida que são alterados registros so-
bre horas extras, férias e demais informações.
Com a nova portaria, o SREP deve registrar
fielmente as marcações efetuadas, sendo proi-
bidas quaisquer ações de manipulação dos da-
dos lançados, tais como: restrições de horário à
marcação do ponto, marcação de horários pre-
determinados, exigência de autorização prévia
para marcação de sobrejornada, e existência
de qualquer dispositivo que permita a alteração
dos dados registrados pelo empregado. Os no-
vos Registradores Eletrônicos de Ponto devem
atender a uma série de exigências e requisitos,
entre os quais: emitir documentos fiscais sobre
o controle referentes à entrada e à saída dos
colaboradores nos locais de trabalho, ter re-
lógio interno e mostrador do relógio de tempo

real contendo hora, minutos e segundos, contar
com uma impressora integrada, ter capacidade
de armazenamento permanente, graças à qual
os dados armazenados não poderão ser apa-
gados ou alterados, direta ou indiretamente, e
dispor de uma porta padrão USB externa para
a captura dos dados armazenados pelo Audi-
tor-Fiscal do Trabalho, entre outras condições.
Não se discute o fato de que a medida pode
pôr fim às reclamações inverídicas. No entan-
to, as novas medidas são excessivamente bu-
rocráticas. Com a implantação do novo siste-
ma, os trabalhadores levarão mais tempo para
registrarem seu ponto, uma vez que deverão
aguardar a impressão dos tíquetes diários.
E certo, então, que a nova rotina trará discus-
sões jurídicas a respeito dos chamados "minutos
residuais", na medida em que o próprio trabalha-
dor poderá alegar que sofre prejuízo diário diante
da demora no registro de seu ponto, ficando à
disposição do trabalhador.

Administrativamente, é preciso avaliar os
custos de tais medidas. Isso porque, mesmo
trazendo uma sessão de Perguntas e Respos-
tas em seu site (http://www.mte.gov.br/pon-
toeletronico/faq.asp), o próprio Ministério do
Trabalho nem sequer nomeou o órgão que cer-
tificará o equipamento, e não apresenta defini-
ções sobre pontos cruciais para o planejamento
econômico e estratégico dos empregadores.
No entanto, é importante lembrar que o uso de
registro eletrônico de ponto não é obrigatório, uma
vez que o artigo 74 da CLT faculta o uso de regis-
tro de ponto manual ou mecânico. No entanto, se
o meio eletrônico for adotado até agosto de 2010,
os empregadores deverão se adaptar às instruções
e exigências da Portaria MTE ne 1.510/2009. •
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 205, p. 36, fev. 2010.




