
 
Ponto eletrônico é novamente adiado  
Bárbara Pombo  
 
Com a justificativa de aperfeiçoar o novo sistema de registro eletrônico de ponto, o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) prorrogou pela terceira vez o início da obrigatoriedade do uso do 
equipamento. A nova data estabelecida para a entrada em vigor da Portaria nº 1.510, de 2009  
que regulamenta a implantação do relógio é 3 de outubro. 
  
O adiamento atende a pedidos de confederações patronais que pressionam o governo a 
reavaliar a exigência. Nas reuniões do grupo de trabalho formado para discutir a implantação, 
entidades de classe pediram que as empresas pudessem adotar sistemas alternativos ao 
Registrador Eletrônico de Ponto (REP), mas que garantissem o mesmo grau de segurança dos 
dados. A sugestão, no entanto, não foi aceita, o que teria gerado insatisfação dos empresários.  
 
Em nota publicada ontem, o MTE afirma que os 30 dias garantirão "a conclusão do diálogo 
iniciado com diferentes setores da sociedade a fim de aperfeiçoar o Sistema Registrador 
Eletrônico de Ponto". No Congresso Nacional, tramitam dois projetos de decreto legislativo que 
anulam os efeitos da portaria, publicada há mais de dois anos. 
  
O primeiro prazo para as empresas se adaptarem à nova regulamentação foi 26 de agosto de 
2010. Um estudo do Ministério do Trabalho mostrou que poderia ocorrer falta de 
equipamentos, o que motivou o adiamento para 1º de março. No fim de fevereiro, no entanto, 
por meio da Portaria nº 373, a data foi novamente alterada para 1º de setembro, cedendo à 
pressão de centrais sindicais e empresas. 
  
O adiamento divide a opinião de advogados. Para Carlos Eduardo Dantas Costa, do escritório 
Peixoto e Cury Advogados, há uma "imensa" insegurança jurídica com a fixação de novas 
datas. "Ninguém sabe o que vai acontecer e administrar uma empresa nessas condições é 
muito difícil", afirma Costa, acrescentando que muitos empresários fizeram grandes 
investimentos em equipamentos e estrutura. Segundo Eduardo Maximo Patricio, sócio do 
Gonini Paço e Maximo Patricio Advogados, 40% dos clientes já mudaram para o controle 
mecânico de jornada de trabalho, permitido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
"Eles perceberam que os custos com a máquina e a impressão dos comprovantes não 
compensam", diz. 
  
No entendimento da advogada Cristina Buchignani, sócia do Emerenciano, Baggio e 
Associados, a prorrogação é um indício de que o sistema proposto pelo governo não é razoável 
e prático para as empresas. "Há grande expectativa pelo cancelamento da obrigatoriedade", 
afirma. 
  
Segundo a Associação Brasileira das Empresas Fabricantes de Equipamentos de Registro 
Eletrônico de Ponto (Abrep) que representa 95% dos fabricantes com sistemas homologados  a 
demanda pelos equipamentos em setembro deve representar 20% do que seria a procura com 
a portaria em vigor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2011, Legislação & Tributos, p. E1. 
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