
IMPETRANTE: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA. 
IMPETRADO: GERENTE REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM 
CASCAVEL - PR 
DATA: 9 de agosto de 2010 - 17h31min 
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 
RELATÓRIO 
Vistos e examinados os autos. 
A parte impetrante postula concessão de liminar contra o impetrado. 
Documentos foram juntados. Os autos vieram conclusos para decisão. 
FUNDAMENTAÇÃO 
A parte impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria MTE 
1.510/09 e pretende que a autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir a 
aquisição e instalação do "Registrador de Ponto Eletrônico - REP", na forma exigida 
pela Portaria citada, bem como que se abstenha de autuar e multar a parte impetrante. 
Embora o art. 74, § 2º, da CLT - que torna obrigatório o controle de ponto para 
estabelecimentos com mais de 10 empregados e faculta ao empregador o registro 
manual, mecânico ou eletrônico - estabeleça que o controle de jornada deva obedecer 
as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, tais instruções devem se ater aos 
limites da legalidade e da razoabilidade. 
Pois bem, a Portaria 1.510/09 regulamenta o "Sistema de Registro Eletrônico de Ponto 
- SREP" e torna obrigatória a adoção do "Registrador Eletrônico de Ponto - REP" no 
âmbito das empresas que optarem pelo controle eletrônico de jornada. 
De uma análise acurada da Portaria em questão, especialmente de seus artigos 4º, 7º, 
10 e 11, percebo que o objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego é garantir a 
impossibilidade de adulteração do ponto eletrônico, mediante a adoção obrigatória de 
um equipamento ("Registrador de Ponto Eletrônico - REP") que seja certificado pelo 
MTE, que imprima um comprovante em papel por ocasião da marcação dos horários de 
entrada e saída de cada trabalhador e que guarde em sua memória de forma 
permanente os dados registrados. 
Todavia, as exigências citadas, no seu conjunto, são excessivas e ferem o princípio da 
razoabilidade. 
Isso porque se a empresa só pode adotar um equipamento que seja certificado pelo 
MTE e que não seja passível de adulteração, é totalmente desnecessária a exigência 
de impressão de comprovante em papel dos horários de entrada e saída de cada 
trabalhador. 
Além de desnecessária, tal impressão também é inútil, pois a Portaria exige que o REP 
armazene em sua memória todos os dados registrados. 
Ora, se o equipamento é inviolável e guarda em sua memória todos os dados, qual a 
utilidade da impressão em papel de todos os registros? Nenhuma. 
Ademais, também foge ao princípio da razoabilidade imaginar que um trabalhador vá 
guardar todos os comprovantes de impressão, pois quem cumprir jornada apenas em 
dias úteis (e registrar também o intervalo), armazenará 100 (cem) comprovantes por 
mês (4 registros por dia X 25 dias úteis no mês), 1.100 (mil e cem) comprovantes em 1 
ano (já descontadas as férias) e 5.500 (cinco mil e quinhentos) comprovantes ao final 
de 5 anos (limite da prescrição trabalhista). 
Para se ter idéia do que isso representa basta comparar com os tíquetes de cartão de 
crédito que ao final de 2-3 meses a maioria das pessoas joga fora em razão do volume 
e do espaço que ocupam.  
Que dizer então de um montante de mais de 5.000 comprovantes? 



De outro lado, a exigência de comprovante impresso em cada marcação acarretará 
expressivo aumento nos custos da empresa com papel, tinta para impressão e energia 
elétrica. Por exemplo, uma empresa com 50 empregados terá de emitir 5.000 (cinco 
mil) comprovantes em um mês, despesa que não possuía até agora. 
Outro aspecto a ser analisado é o fato de que hoje a marcação do ponto é feita em 
apenas alguns segundos (basta passar o crachá magnético no relógio ponto), mas com 
o novo sistema o trabalhador terá também de aguardar a impressão do comprovante, o 
que, no mínimo dobrará o tempo de registro do ponto e redundará em filas indesejadas, 
tumultos no início e/ou no final da jornada e trabalhadores insatisfeitos. Isso sem contar 
que, nos termos do art. 4º da CLT, a espera em filas configura tempo à disposição do 
empregador e computa-se na jornada de trabalho, resultando em redução no tempo de 
efetivo trabalho do empregado e prejuízos ao empregador. 
É certo que o acréscimo dos custos da empresa desaguará na diminuição de 
benefícios aos empregados e no aumento do preço dos produtos aos consumidores. 
Também deve ser observado que a utilização de papel significa aumento no corte de 
árvores, o que afeta a natureza, cria obstáculos a um meio ambiente sustentável e está 
na contramão da modernidade, tanto que o papel já foi abolido nas eleições (com 
adoção do voto eletrônico) e está sendo no Poder Judiciário (com o processo 
eletrônico). Inegável que tais áreas são muito mais sérias e importantes que o registro 
de jornada do trabalhador. 
Por fim, ainda que o REP seja inviolável, é possível que haja trabalho não registrado no 
ponto, pois basta que o empregador exija que o registro do ponto ocorra apenas após 
um tempo de trabalho e que no final da jornada o obreiro anote a saída, mas 
permaneça laborando. 
Portanto, o Ministério do Trabalho e Emprego ao estabelecer sistema que aumenta os 
custos da empresa, que despende tempo do trabalhador inutilmente, que aumenta o 
consumo de papel e madeira e que não impede a exigência de trabalho sem o registro 
no ponto, extrapolou do seu direito regulamentar. 
DISPOSITIVO 
POSTO ISSO, com fundamento nos artigos 1º e 7º, III, ambos da Lei 12.016/2009, 
concedo liminarmente a segurança e determino ao Gerente Regional do Trabalho e 
Emprego de Cascavel/PR que se abstenha: 
-de exigir da parte impetrante a implantação do "Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto - SREP" normatizado na portaria MTE 1.510/09 (com a aquisição e instalação de 
"Registrador Eletrônico de Ponto - REP"). 
-de autuar e multar a parte impetrante no caso de não implantação do SREP previsto 
na portaria citada. 
-de exigir, autorizar, permitir ou orientar Fiscais do Trabalho a exigirem da parte 
impetrante a implantação do REP, e de autuar e aplicar multas pela não implantação 
do SREP. 
EXPEÇA-SE mandado de intimação à autoridade coatora, a qual em 10 dias deverá 
prestar informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/09. 
CIENTIFIQUE-SE a União, através da Advocacia Geral da União - AGU para os fins do 
disposto no art. 7º, II, da Lei 12.016/09. 
Intime-se a impetrante. 
Publique-se. Cumpra-se de imediato. 
SILVIO CLAUDIO BUENO 
JUIZ DO TRABALHO 
 


