
Novo Sistema de Registro Eletrônico de
Ponto será instalado progressivamente

Depois da adoção do novo 
ponto eletrônico ter sido adia-
da por cinco vezes, o Ministério 
do Trabalho e Emprego bateu o 
martelo: a implantação do siste-
ma será feita em etapas. Assim, 
a partir de 2 de abril de 2012, as 
empresas que exploram ativida-
des na indústria, no comércio 
em geral, no setor de serviços, 
incluindo, entre outros, os seto-
res financeiro, de transportes, 
de construção, de comunica-
ções, de energia, de saúde e de 
educação já devem ter o novo 
Sistema de Registro Eletrônico 
de Ponto (SREP). A partir de 1º 
de junho, começa a obrigatorie-
dade para as empresas que ex-
ploram atividade agro-econômi-
ca nos termos da Lei n.º 5.889, 
de 8 de julho de 1973 e no dia 
3 de setembro de 2012 é a vez 
das microempresas e empresas 
de pequeno porte, definidas na 
forma da Lei Complementar nº 
126/2006.

O registro de ponto é obriga-
tório para as empresas que pos-
suem mais de 10 funcionários, 
como está expresso no artigo 
74, § 2º, da CLT, que determina 
que “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”. Por isso, as empre-
sas que optarem pelo controle 
do ponto mecânico (cartão) ou 
manual (escrito) não precisam 
mudar o sistema. Já aquelas 
que preferirem o sistema eletrô-
nico deverão seguir os critérios 
estabelecidos pela Portaria nº 
1.510, de 21 de agosto de 2009.

O Sistema de Registro Eletrô-
nico de Ponto (SREP) consiste 
em um conjunto de equipamen-
tos e programas de informática 
que registrarão o horário de en-
trada e saída dos funcionários. O 
Registrador de Ponto Eletrônico 
(REP) tem como única função a 
marcação de ponto e deve pos-
suir um relógio interno de tempo 
real, com autonomia para fun-
cionar no mínimo por 1440 ho-
ras em caso de falta de energia 
elétrica, um mostrador do reló-
gio de tempo real, um mecanis-
mo de impressão em bobina de 
papel (a impressão deverá durar 
por no mínimo cinco anos), uma 
Memória de Registro de Ponto, 
que não poderá ser apagada ou 
alterada, um mecanismo de ar-
mazenamento que deverá con-
ter os dados necessários para o 
seu funcionamento e uma porta 
USB padrão, para que o Auditor-
Fiscal do Trabalho possa fazer 
a captura dos dados quando 
necessário. Os aparelhos mais 
simples custam em média R$ 1,7 
mil, enquanto que os mais caros 
podem chegar a R$ 3,8 mil.

Um dos principais objetivos 
dessa mudança é o combate 
a fraudes contra o trabalhador 
e a sonegação de tributos. 
Um levantamento da Secreta-
ria de Inspeção do Trabalho, 
do MTE, constatou que, anu-
almente, R$ 20,3 bilhões refe-
rentes a horas-extras podem 
estar deixando de ser pagos 
aos trabalhadores brasileiros 
e que R$ 4,1 bilhões podem 
estar sendo sonegados à Pre-
vidência Social, além de R$ 
1,6 bilhão ao Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço.

Quando o sistema começar 
a vigorar não será aceita ne-
nhuma outra forma de regis-
tro eletrônico que não seja o 
REP. As empresas que des-
cumprirem as normas pode-
rão receber multas adminis-
trativas. Os empregadores 
que já possuem o SREP po-
dem fazer o Cadastro de Sis-
tema de Registro Eletrônico 
de Ponto (CAREP) no site do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego: www.portal.mte.gov.
br/pontoeletronico
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