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Ref.: Ponto Eletrônico 

 

Em 28 de fevereiro de 2011, foi publicada, no Diário 

Oficial da União, a Portaria nº 373, de 25 de fevereiro de 2011, pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos 

empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho. 

Inicialmente, cumpre destacar que referida Portaria 

prorrogou o prazo para as empresas se adaptarem a nova regulamentação prevista 

na Portaria n º 1.510/2009 do MTE, o qual passou de 1º de março para 1º de 

setembro deste ano.  

 A Portaria n°. 1.510/2009, expedida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, disciplina a utilização do registro eletrônico de ponto, 

trazendo quais são os requisitos, as funcionalidades, os dados que deverão 

constar no Ponto Eletrônico, entre outras características.  
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 Caso o empresário opte pelo registro eletrônico (Ponto 

Eletrônico), ele deverá utilizar-se dos aparelhos de Registro Eletrônico de Ponto 

– REP autorizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Outrossim, a Portaria 1.510/2009 do MTE além de abordar 

todas as características necessárias ao aparelhos de registro eletrônico de ponto, 

obrigava que os empresários que utilizassem os aparelhos REP´s efetuassem as 

adequações até o dia 21 de agosto de 2009. 

 Porém, tendo em vista a grande solicitação pelos 

empresários dos aparelhos de REP e ao pequeno número de fornecedores, o MTE 

expediu a Portaria n°. 1.987/2010, prorrogando o prazo de 21 de agosto de 2010 

para o dia 1° de março de 2011. 

 Novamente, o Ministério do Trabalho prolongou este prazo 

para 1º de setembro de 2011, através do artigo 4º da Portaria nº 373/2011. 

 Mais uma vez se faz necessário frisar que a 

“obrigatoriedade” constante nas Portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego são pela troca, diga-se, adequação dos aparelhos de Registro 

Eletrônico de Ponto às normas da Portaria 1.510/2009. 

 Assim, os empresários que utilizarem de outros meios de 

anotação de registros, não serão obrigados a trocarem a forma de registro 

para o eletrônico, somente os que já utilizavam o Ponto Eletrônico deverão 

adequar seus aparelhos pelas normas da Portaria 1.510/2009. Outrossim, ainda a 

lei faculta ao empresário adotar as outras formas de registro: mecânico ou 

manual. 

 A Consolidação das Leis do Trabalho aduz no §2° do Art. 

74 é obrigatório o registro de entrada e saída de empregados para empresas que 

tenham mais de dez trabalhadores, como se observa: 

Art. 74 - O horário do trabalho constará de quadro, 

organizado conforme modelo expedido pelo Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comercio, e afixado em lugar bem 

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

seção ou turma.  

(...) 

 § 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. (grifo nosso) 

 Desta forma, em entendimento ao dispositivo legal, para 

estabelecimentos que tenham 11 empregados ou mais será obrigatório o registro 

de entrada e saída, ficando facultado ao empregador somente a escolha do meio 

pelo qual será feito o registro dos empregados, o qual poderá ser feito de forma 

manual, mecânica ou eletrônica, e deverá ser fixado em lugar visível. 

 Importante ressaltar que diversas empresas, sindicatos, 

federações ajuizaram na Justiça do Trabalho, ações requerendo a isenção da 

atualização dos aparelhos de registro eletrônico de ponto, das quais muitas já 

conseguiram liminares favoráveis, suspendendo-se assim a obrigatoriedade da 

Portaria 1.510/2009 do MTE. 

 De outro lado, deve se destacar que a Portaria nº 373/2011 

estabelece em seu artigo 1º, a possibilidade de adoção de sistemas alternativos de 

controle de jornada de trabalho pelos empregadores, devidamente autorizados 

por convenção ou acordo coletivo de trabalho, que permita a utilização destes 

sistemas.  

   O uso da faculdade prevista no artigo 1º da Portaria em 

questão “implica a presunção de cumprimento integral pelo empregado da 

jornada de trabalho contratual, convencionada ou acordada vigente no 

estabelecimento” (artigo 1º, parágrafo 1º). Ainda, prescreve o parágrafo 2º do 

dispositivo mencionado que “deverá ser disponibilizada ao empregado, até o 

momento do pagamento da remuneração referente ao período em que está sendo 
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aferida a frequência, a informação sobre qualquer ocorrência que ocasione 

alteração de sua remuneração em virtude da adoção de sistema alternativo”. 

Ressalte-se que o disposto no artigo 1º e seus parágrafos da 

Portaria 373/2011, acima transcritos, já era previsto na Portaria nº 1.120, de 8 de 

novembro de 1995, que foi expressamente revogada pelo artigo 5º da Portaria 

publicada em 28 de fevereiro de 2011. 

De outro lado, o artigo 2º da Portaria em questão permite 

empregadores adotem sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de 

trabalho, mediante autorização em Acordo Coletivo de Trabalho. 

 Ainda, conforme o artigo 3º da Portaria publicada em 28 de 

fevereiro de 2011, os sistemas alternativos eletrônicos, devidamente autorizados 

por ACT, não devem admitir restrições à marcação do ponto, marcação 

automática, exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada e a 

alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.  

 Também estabelece o parágrafo primeiro do dispositivo 

acima citado que, para fins de fiscalização, os sistemas alternativos eletrônicos 

autorizados por Acordo Coletivo de Trabalho deverão estar disponíveis no local 

de trabalho, permitir a identificação de empregador e empregado e possibilitar, 

através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das 

marcações realizadas pelo empregado. 

Outrossim, deve ser destacado que a Portaria nº 373, 

expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, constituiu o denominado 

“Grupo de Trabalho”, cuja finalidade é elaborar estudos em busca da revisão e 

aperfeiçoamento do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP. 

 Por fim, a Portaria entrou em vigor na data de sua 

publicação, 28 de fevereiro de 2011. 

 Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a 

sua disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Guedes Pinto Advogados e Consultores 


