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SENTENÇA 

RELATÓRIO 

Vistos e examinados os autos. 

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL e COPACOL 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA, devidamente qualificadas nos 

autos, deduzem mandado de segurança preventivo contra ato do GERENTE 

REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CASCAVEL/PR, postulando a 

concessão da segurança, inclusive liminarmente, a fim de que não sejam as autoras 

obrigadas à implantação de registro de ponto eletrônico na forma da Portaria TEM 

1.510/2009 (alíneas a até g de fls. 16). Atribui à causa o valor de R$-1.000,00. 

Às fls. 61/65 foi concedida a segurança em decisão liminar. 

A autoridade coatora prestou informações às fls. 72/78. 

A UNIÃO deduziu embargos de declaração às fls. 93/102 e, em sua 

manifestação, argúem preliminares de incompetência material, ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir, sustentando a legalidade da citada Portaria e requerendo a rejeição 

do pedido. 

Documentos foram juntados com observância do contraditório. 

Às fls. 238/238-v, decisão resolutiva dos embargos declaratórios. 

A União requer a reconsideração da decisão liminar ao fundamento de 

alteração da data de início da vigência da Portaria em questão. 

O Ministério Público do Trabalho deduziu parecer às fls. 258/261-v 
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arguindo a incompetência material, a ilegitimidade da autoridade coatora, da ausência de 

interesse processual e, no mérito, requerendo a rejeição do pedido. 

Sem a produção de outras provas foi encerrada a instrução. 

É o relatório. 

DECIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO 

INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO/ ATO 

DE AUTORIDADE PÚBLICA/ MANDADO DE SEGURANÇA 

Diversamente do alegado pela União e pelo Ministério Público do Trabalho, 

o objeto do presente mandado de segurança objeto não é a portaria ministerial em si, mas 

eventuais atos concretos de fiscalização das autoras quanto ao cumprimento da propalada 

portaria, com possível exigência de instalação do sistema de registro de ponto tratado no 

ato ministerial, autuações e aplicação de multas às rés. A análise desses possíveis atos dos 

fiscais do trabalho passa, naturalmente, pela análise da legalidade da portaria que lhes dê 

suporte. O controle dessa legalidade (em sentido amplo) se dá de modo difuso, incidental 

no curso da demanda cujo objeto não seja o próprio ato normativo, sendo que seus efeitos 

são restritos às partes. 

De toda sorte, como os próprios entes aduziram, a portaria em tela sequer 

poderia ser objeto de mandado de segurança, porquanto já pacificado na jurisprudência 

nacional o não cabimento dessa medida de segurança contra ‘lei em tese’ (Súmula 266 do 

STF). 

Nessa esteira, a competência deste Juízo foi estabelecida no inciso IV do 

art. 114 da CRF/1988, com a redação conferida pela EC 45/2004. 

Por decorrência, rejeito a preliminar. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM/ AUTORIDADE COATORA 

A autoridade impetrada é a pessoa indicada pelas autoras como coatora no 

âmbito da relação jurídica material, exsurgindo daí a legitimidade para figurar no pólo 
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passivo da demanda. Adoção da teoria da asserção. 

O Ministro do Trabalho e Emprego, subscritor da Portaria 1.510/2009, não 

pode figurar nos autos como autoridade coatora no presente caso, pois não é responsável 

direto pelos atos de fiscalização do cumprimento da legislação do trabalho. 

Rejeito. 

CARÊNCIA DA AÇÃO/ INTERESSE DE AGIR 

Contrariamente ao alegado, as autoras detém interesse de agir na medida em 

que, em razão da lide, o provimento jurisdicional lhe é útil (busca o cumprimento de 

obrigação ainda exeqüível) e necessário (não lhe sendo entregue a prestação 

espontaneamente e não podendo valer-se da autotutela, somente lhe resta acionar o Poder 

Judiciário), bem como é adequada a via processual empregada para tanto (mandado de 

segurança preventivo), notadamente porque o objeto da demanda é ato concreto de 

autoridade pública e não a propalada portaria ministerial. 

Rejeito. 

MÉRITO/ IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO ELETRÔNICO 

REGULAMENTADO NA PORTARIA 1.510-2009 DO TEM/ FISCALIZAÇÃO PELO 

TEM/ DIREITO À NÃO OBRIGATORIEDADE 

Considerando que a matéria objeto do mandamus já foi integralmente 

tratada na decisão liminar de fls. 61/65, não havendo elemento novo na instrução 

processual, adoto como razão de decidir os fundamentos postos naquela decisão, in 

verbis: 

“COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL e COPACOL 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA ajuízam mandado de 

segurança preventivo, com requerimento de decisão liminar, contra ato do GERENTE 

REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CASCAVEL/PR, sustentando a 

ilegalidade e inconstitucionalidade da portaria MTE 1.510/2009 e pretendendo que citada 

autoridade se abstenha de exigir a aquisição e instalação do registrador eletrônico de 
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ponto pelas autoras, nos moldes da portaria em questão, bem como que se abstenha de 

autuar e multar as autoras. 

Pois bem. Dispõem o art. 74 e seus parágrafos da CLT: 

“Art. 74 - O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo 

expedido pelo Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, e afixado em lugar bem 

visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos 

os empregados de uma mesma seção ou turma. 

§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação 

de acordos ou contratos coletivos porventura celebrados. 

§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a 

anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, 

conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver 

pré-assinalação do período de repouso. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 

24.10.1989) 

§ 3º - Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados 

constará, explicitamente, de ficha ou papeleta em seu poder, sem prejuízo do que dispõe 

o § 1º deste artigo”. 

Como se depreende do parágrafo 2º acima transcrito, o legislador atribuiu 

ao Ministério do Trabalho e Emprego a obrigação de disciplinar o registro dos horários 

de trabalho dos empregados. É o fenômeno da deslegalização (ou discricionariedade 

técnica, ou delegação normativa, ou competência normativa secundária), pelo qual a lei 

transfere para outras fontes normativas a regulamentação de determinadas matérias. É 

recente o fenômeno e fundamenta-se na impossibilidade de tratamento adequado de 

questões de complexidade mais acentuada, cujo conhecimento técnico e especialização 

são menos afetos ao ambiente político (com suas paixões e conveniências) do que aos 

técnicos de um ente da administração pública (como, no caso, o MTE)1. 

                                                        
1 “Essas normas regulamentadoras têm eficácia jurídica equiparada à da lei ordinária, por expressa delegação normativa do 
art. 200 da CLT, além de diversas delegações específicas também previstas na CLT. A lei traça o núcleo do mandamento, as 
idéias básicas e delega competência ao Ministério do Trabalho para completar e disciplinar os preceitos normativos, o que 
tem sido chamado doutrinariamente de discricionariedade técnica, deslegalização, competência normativa secundária ou 
delegação normativa. Naturalmente, essa Portaria, mesmo inovando na ordem jurídica, não poderá afastar-se das razões 
objetivas da delegação recebida, nem contrariar qualquer preceito expresso ou implícito contido na lei delegante. Nota-se, 
portanto, uma ampliação da competência normativa da Administração Pública, delegada expressamente pelo próprio Poder 
Legislativo, mormente em razão do avanço da ciência e da complexidade técnica da matéria tratada” - OLIVEIRA, Sebastião 
Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2007, pág. 172. 
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Em cumprimento dessa delegação, o órgão ministerial editou e publicou a 

portaria 1.510 de 21-8-2009 para “Disciplinar o registro eletrônico de ponto e a 

utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP” (art. 1º), com vigência na 

data de publicação, à exceção da utilização obrigatória do registrador eletrônico de ponto, 

postergada para 12 meses após a citada publicação (que se deu no dia 21-8-2009). Com 

efeito, a contar de 21-8-2010 a implantação do registrador eletrônico de ponto torna-se 

obrigatória. 

O registrador eletrônico referido é definido pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego como equipamento apto para o controle eletrônico das entradas e saídas dos 

empregados nos locais de trabalho e sua regulamentação pela portaria se deu nos 

seguintes termos: 

“Art. 3º Registrador Eletrônico de Ponto - REP é o equipamento de automação 

utilizado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho e com capacidade para 

emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes à entrada e à 

saída de empregados nos locais de trabalho. 

Parágrafo único. Para a utilização de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto é 

obrigatório o uso do REP no local da prestação do serviço, vedados outros meios de 

registro. 

Art. 4º O REP deverá apresentar os seguintes requisitos: 

I - relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com 

capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo 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 

equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de cinco anos; 

IV - meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de Ponto - 

MRP, onde os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados, direta ou 

indiretamente; 

V - meio de armazenamento, denominado Memória 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 armazenados na MRP pelo Auditor-Fiscal do Trabalho; 
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VII - para a função de marcação de ponto, o REP não deverá depender de qualquer 

conexão com outro equipamento externo; e 

VIII - 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. 

(...) 

Art. 7º O REP deverá prover as seguintes funcionalidades: 

I - marcação de Ponto, composta dos seguintes passos: 

a) receber diretamente a identificação do trabalhador, sem interposição de outro 

equipamento; 

b) obter a hora do Relógio de Tempo Real; 

c) registrar a marcação de ponto na MRP; e 

d) imprimir o comprovante do trabalhador. 

II - geração do Arquivo-Fonte de Dados - AFD, a partir dos dados armazenados na 

MRP; 

III - gravação do AFD em dispositivo externo de memória, por meio da Porta Fiscal; 

IV - emissão da Relação Instantânea de Marcações com as marcações efetuadas nas 

vinte e quatro horas precedentes, contendo: 

a) cabeçalho com Identificador e razão social do empregador, local de prestação de 

serviço, número de fabricação do REP; 

b) NSR; 

c) número do PIS e nome do empregado; e 

d) horário da marcação. 

(...) 

Art. 10. O REP deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - não permitir alterações ou apagamento dos dados armazenados na Memória de 

Registro de Ponto; 

II - ser inviolável de forma a atender aos requisitos do art. 2º; 

III - não possuir funcionalidades que permitam restringir as marcações de ponto; 

IV - não possuir funcionalidades que permitam registros automáticos de ponto; e 

V - possuir identificação do REP gravada de forma indelével na sua estrutura externa, 

contendo CNPJ e nome do fabricante, marca, modelo e número de fabricação do REP. 
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Parágrafo único. O número de fabricação do REP é o número exclusivo de cada 

equipamento e consistirá na junção seqüencial do número de cadastro do fabricante no 

MTE, número de registro do modelo no MTE e número série único do equipamento. 

Art. 11. Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador é um documento impresso 

para o empregado acompanhar, a cada marcação, o controle de sua jornada de 

trabalho, contendo as seguintes informações: 

I - cabeçalho contendo o título "Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador"; 

II - identificação do empregador contendo nome, CNPJ/CPF e CEI, caso exista; 

III - local da prestação do serviço; 

IV - número de fabricação do REP; 

V - identificação do trabalhador contendo nome e número do PIS; 

VI - data e horário do respectivo registro; e 

VII - NSR. 

§ 1º A impressão deverá ser feita em cor contrastante com o papel, em caracteres 

legíveis com a densidade horizontal mínima de oito caracteres por centímetro e o 

caractere não poderá ter altura inferior a três milímetros. 

§ 2º O empregador deverá disponibilizar meios para a emissão obrigatória do 

Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador no momento de qualquer marcação 

de ponto ”. grifei 

Noto, dessa forma, que o registrador (REP) é o equipamento instituído pelo 

MTE para o registro dos horários de trabalho dos empregados daquelas empresas que 

adotem o controle eletrônico; que o REP é obrigatório nos casos de registro eletrônico; 

que o equipamento deve ser certificado pelo MTE; que o REP deve ser dotado de 

mecanismo impressor em papel e memória de registro de ponto inviolável (que não se 

possa apagar ou alterar); que deve ter a funcionalidade de registrar os horários de entrada 

e saída naquela memória e imprimir um comprovante material (papel) desse registro do 

ponto a cada marcação; e que não contenha funcionalidades que permitam restrição de 

horários e registro automático do ponto. 

Depreendo, assim, que a preocupação central do Ministério do Trabalho e 

Emprego com essa regulamentação é assegurar aos trabalhadores a higidez do ponto 

eletrônico adotado pelas empresas, com a impossibilidade de fraude do sistema mediante 
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a instalação de equipamento (REP) não adulterável que imprima um comprovante em 

papel por ocasião da marcação do ponto. 

Nada obstante o elevado objetivo que emana desse ato, há ao menos um 

aspecto que merece uma análise mais detida e aprofundada: o aparente excesso na 

exigência de, ao lado da instalação de um equipamento inviolável, impressão de um 

comprovante ao trabalhador em cada marcação do ponto. A exigência (impressão) pode 

parecer simplória numa análise superficial da questão, muito mais se considerarmos a 

situação de um, ou uns poucos trabalhadores. Mas é necessário considerar que a norma 

ministerial se destina a todos, inclusive a grandes empregadores, como as rés, com a 

necessidade de marcação do ponto por milhares de trabalhadores em cada um dos turnos 

de funcionamento. 

Nesse trilho, em primeiro lugar, é preciso observar que a lei permite apenas 

cinco minutos para desconsideração em cada marcação de ponto, até o limite diário de 

dez minutos (minutos residuais, art. 58, par. 1º, CLT). Numa análise sumária, própria a 

esta fase processual, a necessidade de impressão de um comprovante escrito ensejará 

mais do que o dobro do tempo até então despendido para, por exemplo, um simples 

‘passar de cartão magnético’. Isso certamente acarretará transtornos indevidos ao 

empregador que, para a adequação ao sistema, deverá adquirir quantidade excessiva de 

REP’s (se é que é possível a interligação entre os registradores – isso não é claro na 

portaria – pois do contrário o trabalhador deverá utilizar sempre o mesmo equipamento), 

aumentando o custo da produção sem a segurança almejada, como se verá adiante. Além 

disso, importará em filas indesejadas, com trabalhadores insatisfeitos e tumulto logo no 

início, ou no final da jornada. Não favorece o empregador, nem o trabalhador. 

Em segundo lugar, e precisamente sobre o custo, a exigência de impressão 

culminará, indevidamente repita-se, no acréscimo não desejável de gastos com papel e 

tinta para a impressão. E, volto a dizer, não se pode ter em conta apenas uns poucos 

empregados, mas para empreendimento como aqueles das rés, que empregam em torno de 

cinco mil trabalhadores, serão pelo menos dez mil marcações e impressões diárias (se não 

houver registro do intervalo intrajornada), mais de duzentas mil mensais e assim por 



 
 
Autos nº 3738-2010-195-9-0-5 pág. 9/12 
 

 
Sidnei Claudio Bueno – Juiz do Trabalho 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
3ª VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL/PR 

diante. Por empresa, diga-se. E o acréscimo desses custos, certamente, desaguará na 

diminuição de benefícios aos empregados (como redução de reajustes salariais) e no 

aumento do preço dos produtos aos consumidores. 

Em terceiro lugar, é preciso notar que a utilização de papel significa 

aumento no corte de árvores, em caminho diametralmente oposto àquele atualmente 

trilhado pela humanidade. A preservação da raça humana passa, naturalmente, pela 

preservação do meio em que vivemos, com o mínimo de interferência possível na 

natureza. 

Em quarto lugar, a exigência de impressão do comprovante, considerados os 

precisos termos da portaria, é totalmente relevável, notadamente porque o REP deve ser 

certificado pelo MTE e dotado de memória de registro de ponto inviolável (que não se 

possa apagar ou alterar), desprovido das funcionalidades que permitam restrição de 

horários e registro automático do ponto. Ora, se o equipamento a ser produzido não é 

sujeito a fraudes, como quer a portaria, a impressão de comprovante em papel constitui 

excesso desnecessário e inútil, que somente terá, então, o condão de aumentar custos e o 

consumo de papel (leia-se, de árvores). Veja, o apego à concretude do papel é algo que 

ainda está entranhado no âmago do espírito humano, notadamente diante da rotina 

cultural que nos trouxe até o presente. Mas a mudança dessa cultura não apenas é 

necessária, como já está em curso na sociedade brasileira e em áreas muitos mais sérias e 

importantes que o registro de jornada do trabalhador: o voto, expressão maior dos direitos 

do cidadão, atualmente é quase que totalmente eletrônico no Brasil e perante o poder 

judiciário brasileiro já tramitam processos integralmente eletrônicos. Esses dois 

exemplos são suficientes para demonstrar a necessidade do desapego social ao papel e a 

segurança que os sistemas eletrônicos atuais alcançaram. 

Em quinto lugar, e para rematar os fundamentos, a impressão de um 

comprovante em papel não torna o sistema de ponto infalível: para fraudá-lo basta ao 

empregador exigir do trabalhador que ao final da jornada registre o ponto, receba o 

comprovante impresso e volte a laborar. 
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Dessarte, com base nos fundamentos acima, concluo que o Ministério do 

Trabalho e Emprego abusou do direito de regulamentar o art. 74, par. 2º, CLT ao dispor 

sistema de controle de ponto eletrônico 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. 

Convém registrar, ainda, que o ponto eletrônico tem sido adotado em escala 

crescente pelas empresas, diante da notória facilidade de operação e administração, razão 

pela qual não é razoável eventual alegação de que os empregadores podem se utilizar de 

relógio mecânico ou livro manual de ponto. 

Também, é preciso observar que a portaria não trata sobre a possibilidade 

de comunicação entre os REP’s que eventualmente venham a ser instalado no mesmo 

estabelecimento (mais de um REP), não esclarecendo se o trabalhador deve sempre 

utilizar o mesmo equipamento (para registro da entrada e da saída), ou se seria possível 

cada anotação em equipamentos diferentes. 

Ao final de todas essas razões, transparece na sumária análise, que o 

sistema estaria destinado mais à facilitação das ações fiscalizatórias do MTE do que 

propriamente à segurança da relação trabalhista. Não que a fiscalização não deva ser 

facilitada. O que não é viável é que, sobre um frágil manto de proteção ao trabalhador, se 

estabeleçam obrigações desnecessariamente onerosas aos empregadores e que, ao fim, 

culminam em prejuízos aos próprios obreiros (como acima dito sobre o tempo e reajustes 

de salários)”. 

EM FACE DE TODO O EXPOSTO, confirmando a decisão liminar 

referida, com amparo nos artigos 1º e 7º, III, ambos da Lei 12.016/2009, concedo a 

segurança para determinar ao Gerente Regional do Trabalho e Emprego de Cascavel/PR 

que se abstenha: 

a) .... de exigir das autoras a implantação do sistema de registro de ponto eletrônico 

normatizado na portaria MTE 1.510/2009, com a aquisição e instalação de REP – 

registrador eletrônico de ponto; 
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b) .... de autuar e multar as autoras em caso de não implantação do citado sistema de 

registro de ponto eletrônico previsto na portaria em questão; 

c) .... de exigir, autorizar, permitir ou orientar fiscais do trabalho a exigirem das autoras a 

implantação, a autuação ou a aplicação de multas referidas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ 

acima. 

Por fim, carece aduzir, apenas, que a alteração da data de vigência da 

portaria MTE 1.510/2009 para 1º-3-2011 não autoriza a reconsideração da decisão 

liminar pretendida pela União às fls. 242/244, porquanto perduraria o ônus das autoras de 

adquirirem e implantarem os REP’s tratados pela norma ministerial, ainda que em prazo 

mais elastecido. Rejeito o requerimento da União em questão. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 512 do STF, são 

indevidos honorários advocatícios no processo de mandado de segurança. 

Rejeito. 

DISPOSITIVO 

POSTO ISSO, com base nos termos da fundamentação acima, que passa a 

fazer parte integrante deste Decisum, decido: 

I. ..... rejeitar as preliminares de incompetência material, ilegitimidade passiva ad causam, 

e de ausência de interesse de agir; 

II. .... no mérito, acolher o pedido deduzido por COOPAVEL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL e COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

CONSOLATA e, confirmando a decisão liminar referida, conceder a segurança 

para determinar ao GERENTE REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO 

DE CASCAVEL/PR que se abstenha: 

a. .... de exigir das autoras a implantação do sistema de registro de ponto eletrônico 

normatizado na portaria MTE 1.510/2009, com a aquisição e instalação de REP – 

registrador eletrônico de ponto; 
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b. .... de autuar e multar as autoras em caso de não implantação do citado sistema de 

registro de ponto eletrônico previsto na portaria em questão; 

c. .... de exigir, autorizar, permitir ou orientar fiscais do trabalho a exigirem das autoras a 

implantação, a autuação ou a aplicação de multas referidas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ 

acima. 

Custas no importe de R$-20,00, calculadas sobre R$-1.000,00, valor da 

causa, cujo recolhimento é isenta a autoridade impetrada. 

Publique-se. 

INTIMEM-SE as autoras, a autoridade coatora, a União e o Ministério 

Público do Trabalho, sendo estes dois últimos pessoalmente e com acesso aos autos. 

Cumpra-se após o trânsito em julgado. 

Nada mais. 

 
SIDNEI CLAUDIO BUENO 

Juiz do Trabalho 
 

Michael Ricardo Reichert 
Assistente de Gabinete de Juiz 


