
MUDANÇAS NO CONTROLE DE PONTO

Como era?

O artigo Art. 74 § 2º da
CLT previa 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, conforme 
instruções a serem expedidas 
pelo Ministério do Trabalho, 

devendo haver pré-assinalação 
do período de repouso”.

Como será?

A MP 881 trata o controle de 
ponto como exceção, dessa 
forma haverá determinação 

para o registro das horas 
ordinariamente trabalhadas. 

Ou seja, somente serão 
registradas as horas extras

à jornada de trabalho. Sendo 
obrigatório para empresas 

com mais de 20 funcionários.

ENTÃO MINHA EMPRESA PODE SE
LIVRAR DO PONTO ELETRÔNICO?
Por mais que não seja obrigatória a 
utilização, o controle de ponto torna-se
a melhor estratégia para tirar bons 
resultados da MP 881, sabe por quê?

Facilita o cálculo exato para folha de pagamento;2

Proporciona índice de produtividade;3
Ajuda a detalhar horas de trabalho x demanda;4
Auxilia a saber se vale a pena pagar horas extras 
ou contratar novo colaborador;5

Em caso de processo, a empresa pode 
comprovar judicialmente que o funcionário não 
fez mais do que suas horas já pagas;
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74% das empresas apoiam o uso do REP

70% das empresas se sentem mais protegidas

78% dos trabalhadores apoiam o uso do REP

28% de redução de discussões sobre horas extras

59% de melhora no relacionamento e confiança

Agora que você já sabe o que é a MP 881 entre 

em contato com a Loja do Ponto, tire suas 

dúvidas e conheça mais sobre os sistemas de 

controle de ponto!

A MP 881 é uma medida provisória baixada 
em 30 de abril de 2019 para registrar
os 100 primeiros dias do governo de 
Jair Bolsonaro. Essa Medida possui 
como principal objetivo, instituir
os Direitos da Liberdade 
Econômica visando fomentar
a livre iniciativa.

A presunção de liberdade
no exercício de atividades 
econômicas e de boa-fé
do particular;

A intervenção subsidiária, 
mínima e excepcional do 
Estado sobre o exercício
de atividades econômicas.

Ponto eletrônico passa
a ser tratado como exceção, 
registrando somente as horas 
extras à jornada de trabalho.
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