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Ponto eletrônico: enten
Registrar a entrada e saída da empresa vai ficar, no

mínimo, um pouco mais demorado para os emprega-
dos em todo o país, a partir do dia 22 de agosto.

Esse, talvez, seja o menor de todos os problemas
até agora levantados por especialistas da área de tec-
nologia da informação, caso o Sr. Carlos Lupi, ministro
do Trabalho, não revogue ou suspenda os efeitos da
Portaria n°.1.510.

Milhares de empregados que diariamente regis-
tram sua jornada nos chamados pontos eletrônicos
terão que se adaptar a essa nova rotina, que também
os obriga a encontrarem um espaço em casa para
arquivar os tíquetes que receberão diariamente (no
mínimo quatro).

A CLT impõe aos empregadores que possuírem
mais de 10 empregados por estabelecimento a obri-
gatoriedade de anotação dos respectivos horários de
trabalho, permitindo que o registro seja feito de forma
manual, mecânica ou eletrônica, conforme instru-
ções do Ministério do Trabalho e Emprego.

A Portaria, em síntese, determina que o SREP deve
registrar fielmente as marcações efetuadas, não sen-
do permitida qualquer ação que desvirtue os seus fins
legais, sendo rechaçadas as seguintes práticas:

I - restrições de horário à marcação do ponto;
II - marcação automática do ponto, utilizando-se

horários predeterminados ou o horário contra-
tual;

III - exigência, por parte do sistema, de autoriza-
ção prévia para marcação de sobrejornada;

IV - existência de qualquer dispositivo que permita
a alteração dos dados registrados pelo empre-
gado.

Para utilização do Sistema de Registro Eletrônico
de Ponto - SREP, o empregador deverá utilizar o Re-
gistrador Eletrônico de Ponto - RER que se constitui
em um equipamento de automação utilizado exclusi-
vamente para registro de jornada de trabalho, e com
capacidade para emitir comprovantes referentes à en-
trada e saída dos empregados. 0 REP deverá necessa-
riamente apresentar os seguintes requisitos:

I - relógio interno de tempo real, com precisão mí-
nima de um minuto por ano, com capacidade de
funcionamento ininterrupto por um período mí-
nimo de mil quatrocentos e quarenta horas na
ausência de energia elétrica de alimentação;

II - mostrador do relógio de tempo real, contendo
hora, minutos e segundos;

III - dispor de mecanismo impressor em bobina de
papel, integrado, e de uso exclusivo do equi-
pamento, que permita impressões com dura-
bilidade mínima de cinco anos;

IV - meio de armazenamento permanente, denomi-
nado Memória de Registro de Ponto - MRP, onde
os dados armazenados não possam ser apaga-
dos ou alterados, direta ou indiretamente;

V - meio de armazenamento, denominado Memó-
ria de Trabalho - MT, onde ficarão armazenados
os dados necessários à operação do REP;

VI - porta padrão USB externa, denominada Porta
Fiscal, para pronta captura dos dados armaze-
nados na MRP pelo auditor-fiscal do Trabalho;

VII - para a função de marcação de ponto, o REP
não deverá depender de qualquer conexão
com outro equipamento externo; e

VI I I -a marcação de ponto ficará interrompida
quando for feita qualquer operação que exija
a comunicação do REP com qualquer outro
equipamento, seja para carga ou leitura de
dados. Note-se que o Registrador Eletrônico
de Ponto - REP - deverá possuir, obrigatoria-
mente, meio de armazenamento permanen-
te, denominado de Memória de Registro de
Ponto - MRP, uma espécie de "caixa preta",
onde toda e qualquer marcação de horário
(inclusões, exclusões e alterações), ficarão
lá registradas e à disposição do auditor fiscal
do Ministério do Trabalho.

Não obstante a feliz intenção do sr. ministro, um
ato bem-intencionado acabou por trazer grande an-
gústia aos empresários brasileiros. Essas aflições se
resumem a:



da essa polémica
I - inoperabilidade do relógio (questões técnicas

apresentadas por especialistas, tal como ma-
nutenção do relógio);

II - ausência de padrão técnico definido para de-
senvolvimento do REP;

III - consumo excessivo de papel, quando o mundo
necessita de digitalização e busca por ela;

IV-geração de toneladas de lixo (equipamentos
hoje usados serão obsoletos);

V - falta de regulamentação quanto à "reindustriali-
zação", a exemplo do que ocorre com os ECF's
(Equipamento Emissor de Cupom Fiscal);

VI - falta de cronograma de implantação. Isso gera
insegurança e um elevado ónus para as em-
presas;

VII -ausência de regulamentação acerca da manu-
tenção do equipamento (a Portaria determina
que o equipamento deverá estar SEMPRE à
disposição da fiscalização. Além disso, quem
será considerado interventor? As empresas es-
tarão indefinidamente ligadas ao fabricante?)

VIII-falta de capacidade industrial das empresas
fornecedoras de equipamentos para atendi-
mento em curto prazo.

É importante deixar claro que a grande maioria
dos empresários deseja essa importante evolução nas
relações de trabalho. Ao contrário do que possa ser
imaginado, um novo ponto eletrônico, conforme so-
nhado pelo Ministério do Trabalho, também é sonho
de muitos empregadores. Um controle de jornada se-
guro trará segurança jurídica às empresas, que terão
provas robustas frente a reclamações que busquem
horas extras, muitas vezes inimagináveis para um ser
humano.

Todavia, diante da falta de diálogo com a socieda-
de e de tantas incongruências técnicas, entendemos
que não cabe aos empreendedores brasileiros o custo
social, ambiental e económico de algo que, a nosso
ver, é a princípio, inexequível.

Por isso, a AMIS tem buscado, junto as autori-
dades competentes, a imediata revogação ou sus-

pensão da Portaria MTE n° 1.510/2009, com vistas
à formação de grupo técnico, envolvendo governo,
empregados, empregadores e empresas fornece-
doras de software e hardware, para discussão mais
profunda.

Infelizmente, não sendo assim, veremos grandes
empresas abrirem mão da facilidade tecnológica em
prol do receio de investirem em equipamento ainda
em desenvolvimento, e acabarão retornando ao con-
trole de jornada manual ou mecânico. •

Qualquer que seja a decisão da sua empresa, não
deixe de fazer contato com o Departamento Jurídico
da AMIS, para melhor se informar.

* Gerente do Departamento Jurídico
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