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CONCLUSÃO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Juiz do Trabalho. SP, 07.04.2011

Fátima Soubhia
Assistente de Diretor

Processo nº 0000394-23.2011.5.02.0072 (Mandado de Segurança Coletivo Preventivo)

Vistos etc.

Inicialmente, retifique-se a autuação para constar como réu o Superintendente Regional do Trabalho
e Emprego no Estado de São Paulo. Anote-se.

Pretende o impetrante (Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de São Paulo),
através da presente medida, a concessão de liminar �inaudita altera pars� para que a autoridade
impetrada (Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo) abstenha-se
de praticar quaisquer atos concernentes à exigência do cumprimento e adequações do registro
eletrônico de ponto, previstos nas Portarias nºs 1510/2009 e 1987/2010, relativamente às empresas
representadas pelo Sindicato impetrante.
Requer, por fim e em síntese, a concessão da segurança em caráter definitivo.
O artigo 74, § 2º, da CLT, dispõe sobre a obrigatoriedade do controle de ponto para
estabelecimentos com mais de 10 empregados e faculta ao empregador o registro manual,
mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.
A Portaria MTE nº 1510/2009 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, sendo que o prazo para início de sua utilização foi
alterado para 1º de março de 2011, através da Portaria nº 1987/2010.
Da análise da Portaria MTE nº 1510/2009, verifico que foram criadas inúmeras exigências para as
empresas que optarem pelo controle de ponto eletrônico, tais como a aquisição de Registrador de
Ponto Eletrônico � REP, certificado pelo MTE, com capacidade de funcionamento ininterrupto por um
período mínimo de 1440 horas na ausência de energia elétrica, com mecanismo impressor de
bobina de papel que permita impressão com durabilidade mínima de cinco anos e meio de
armazenamento permanente (artigo 4º); emissão de Relação Instantânea de Marcações com



aquelas efetuadas nas vinte e quatro horas precedentes, contendo cabeçalho com identificador e
razão social do empregador, local da prestação de serviços, número de fabricação do REP, número
do PIS,  nome do empregado e horário da marcação (artigo 7º); o REP não deverá permitir
alterações e apagamento dos dados armazenados e deverá ser inviolável (artigo 10) e imprimir
comprovantes de registro de ponto para o empregado acompanhar, a cada marcação, o controle de
sua jornada (artigo 11).
Portanto, a implantação do Registro de Ponto Eletrônico � REP, na forma prevista na citada Portaria,
é onerosa e complexa, devendo ser observada por todos os empregadores de grande, médio e
pequeno porte que façam uso do ponto eletrônico.
Não obstante o Ministério do Trabalho e Emprego, com a edição da Portaria em comento, ter por
objetivo impossibilitar a fraude do sistema de ponto eletrônico, as exigências acima destacadas, em
seu conjunto, são excessivas e ferem o princípio da razoabilidade.
Ademais, a impressão dos comprovantes de registro de ponto, a cada marcação, além de gerar um
gasto excessivo com papel, tinta e energia elétrica, na prática, não terá utilidade. Primeiro, porque o
empregado não terá sequer como armazenar a quantidade de comprovantes gerados (4 por dia, em
média, 100 por mês); segundo, porque referidos comprovantes são desnecessários, pois, de acordo
com a citada Portaria, o equipamento deve ser inviolável e guardar em sua memória todos os dados;
terceiro, porque a impressão sequer impedirá a fraude, já que o empregado poderá efetuar o
registro após já estar trabalhando ou registrar a saída, imprimir o comprovante e retornar ao
trabalho.
Como se não bastasse, o novo sistema de ponto exigirá que o empregado gaste tempo superior ao
atual, pois, além de marcar o ponto, aguardará a impressão do comprovante, o que, por óbvio,
acarretará filas e tumultos a cada marcação, podendo, ainda, trazer como conseqüência o
pagamento de horas extras pelo tempo despendido (artigo 58, § 1º da CLT), com maiores gastos
para o empregador. O acréscimo destes custos, por sua vez,  ocasionará  a redução de benefícios
aos empregados ou o aumento do preço dos produtos aos consumidores.
Assim, o Ministério do Trabalho e Emprego, ao estabelecer exigências desnecessárias que
demandam consumo de papel, tinta e aumento dos custos do empregador, sem qualquer utilidade
prática, extrapolou do seu direito regulamentar, razão pela qual, concedo a liminar pleiteada,
inaudita altera pars, porquanto presentes o periculum in mora e o fumus boni juris.
Conseqüentemente, determino que o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado
de São Paulo, abstenha-se, até final decisão, de:
exigir dos associados do impetrante, no Estado de São Paulo, a implantação do �Sistema de
Registro Eletrônico de Ponto � SREP� e do �Registrador Eletrônico de Ponto � REP�, normatizados
pelas Portarias MTE nºs 1510/2009 e 1987/2010;
autuar e multar os associados do impetrante no Estado de São Paulo, em caso de não implantação
do sistema de registro de ponto eletrônico, previsto nas Portarias em questão.

Notifique-se a D. autoridade coatora acerca da presente decisão, bem como para que preste as
informações cabíveis, no prazo de 10 dias,  nos termos do inciso I, do artigo 7º, da Lei nº
12.016/2009.
Cientifique-se a União, através da Advocacia Geral da União � AGU para os fins do disposto no
artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.
Decorrido o prazo supra, ao Ministério Público.
Intime-se o impetrante. Publique-se. Cumpra-se, de imediato.

SP, 07.04.2011

GERALDO TEIXEIRA DE GODOY FILHO
Juiz do Trabalho
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