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     Conclusão

Faço, na presente data, conclusos os autos ao 
Exmo. Juiz Titular Dr. Ricardo de Queiroz Telles 
Bellio.
São Paulo, 25/02/2011.

Julia Nielsen Mirandola
Assistente de Juiz

Vistos os autos.

O SINDICATO INDÚSTRIA CAMISA PARA HOMEM E ROUPAS BRANCAS SP – 
SINDICAMISAS ajuizou o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de 
ato  do  SUPERINTENDENTE  REGIONAL  DO  TRABALHO  NO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO, 
consistente na edição da Portaria nº 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego, cuja data de 
início de início da utilização obrigatória do Registrador Eletrônico de Ponto – REP foi alterada 
pela Portaria 1987/10, alegando que ultrapassou os limites das atribuições legais de seu cargo 
público e violou os Princípios Constitucionais da Legalidade e da Segunraça Adquirida. 

Requereu,  liminarmente,  a  abstenção  da  prática  de  atos  que  visem  exigir  o 
cumprimento da aludida Portaria e a fiscalização de seu cumprimento.

Observa-se que a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP 
disciplinado pela Portaria nº 1.510 de 21 de agosto de 2009, exigirá a realização de obras e 
procedimentos  por  parte  das empresas,  demandando gastos excessivos  que poderão vir  a 
impedir a criação de postos de trabalho, além de suprimir os já existentes. 

Por outro lado, a Portaria nº 1.510 é clara em determinar em seus artigos 28 e 29, 
em  caso  de  descumprimento  das  determinações  dela  constantes,  a  lavratura  de  auto  de 
infração,  além  da  apreensão  de  documentos  e  equipamentos  e  elaboração  de  relatório 
circunstanciado  pelo  Auditor-Fiscal  do  Trabalho  que  será  enviado  ao  Ministério  Público  do 
Trabalho,  a  revelar  o  prejuízo  que  será  arcado  pelas  empresas  que  não se  adequarem à 
medida.  Ademais,  o prazo para implementação do Sistema revela-se exíguo – 11/03/2011, 
conforme Portaria nº 1987/2010 – ante a complexidade do procedimento, a caracterizar, assim, 
o “periculum in mora”.

O “fumus boni iuris” também restou demonstrado na presente medida, uma vez 
que é possível  verificar-se por meio de uma análise sumária que o ato do Superintendente 
Regional do Trabalho no Estado de São Paulo contrariou as normas contidas na Consolidação 
das Leis Trabalhistas, na medida em que esta admite a utilização de sistemas alternativos de 
controle da jornada de trabalho, ao passo que o ato ora impugnado não faz qualquer ressalva 
no  tocante.  Não  bastasse  tal  fato,  a  impressão  de  comprovantes  de  marcação  de  ponto 
ensejará um gasto indesejável com papeis e tinta, contrariando os princípios constitucionais 
relativos  à  preservação  do meio  ambiente,  além de não impedir  a  fraude,  uma vez que  é 
possível ao empregado registrar a saída, imprimir  o comprovante e retornar ao trabalho, da 
mesma forma que é possível acontecer atualmente. 

Defiro,  assim,  a  medida  liminar  para  que  o  Sr.  Superintendente  Regional  do 
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Trabalho no Estado de São Paulo se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a exigir o 
cumprimento e as adequações previstas na Portaria ora impugnada, coibindo a fiscalização de 
cumprimento  da  respectiva  norma  no  tocante  às  empresas  associadas  ao  Sindicato  ora 
impetrante, cujos efeitos deverão persistir até a prolação da sentença.

Cumpra-se incontinenti, intimando-se as partes. Notifique-se o Sr. Superintendente 
Regional do Trabalho no Estado de São Paulo para prestar informações em dez dias,  bem 
como cientifique-se a Advocacia-Geral da União do presente Mandado de Segurança Coletivo. 
Após, ao E. MPT para manifestação em dez dias. 

Então, tornem conclusos.

São Paulo, data supra.

       Ricardo de Queiroz Telles Bellio
Juiz Titular do Trabalho

 


