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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA REGISTRO DE PONTO ALTERNATIVO, 

REP-A, NOS MOLDES DA PORTARIA MTP Nº 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

A Progress Rail Locomotivas do Brasil, inscrita sob o CNPJ nº 08.849.360/0003-

36, sediada no endereço Av. Iguaçu, 734, Rebouças, Curitiba-PR, representada pelo 

seu procurador, Hercules de Luna e de outro lado o Sindicato dos Engenheiros do 

Estado do Paraná, inscrito sob o CNPJ nº 76684828/0001-78, com sede na Rua 

Marechal Deodoro, 630 – 22º andar, Centro Comercial Italia, Curitiba-PR, por meio de 

seu representante legal Leandro José Grassmann, tem entre sí, justos e acordados o 

presente Acordo Coletivo de Trabalho, referente à utilização do sistema alternativo REP-

A para controle de jornada, com as seguintes cláusulas: 

 

• Primeira - Sistema Alternativo de Controle de Trabalho: 

Com fundamento no Art. 7º da Constituição Federal que trata do reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho e na Seção IV, da portaria 671 de 

08/11/2021, do Ministério do Trabalho, que rege sobre as anotações de entrada e saída 

em registro manual, mecânico ou eletrônico, as partes decidem implantar, para todos 

os funcionários desta empresa, o sistema alternativo próprio e eletrônico do ponto para 

o controle de jornada (REP-A), e, por ser digital e disponibilizar todas as informações de 

forma eletrônica, fica dispensada da aquisição e utilização obrigatória do Registro 

Eletrônico de Ponto-REP, assim como da impressão diária dos comprovantes de 

entrada e saída dos trabalhadores. 

Em caso de eventuais alterações da Portaria 671/2021 durante a vigência deste 

instrumento, não caberá alteração no cumprimento e validade do ora ajustado, 

reconhecendo as partes tratar-se o presente ajuste de ato jurídico perfeito, uma vez que 

firmado de acordo com a lei e instruções vigentes quando da aprovação e assinatura 

deste. 

Paragrafo único: O sistema alternativo próprio e eletrônico do ponto, 

mantendo conformidade com o Art. 74, da Portaria 671, utilizado para 

controle da jornada não admite: I - Restrições de horário à marcação do 

ponto; II - Marcação automática do ponto, utilizando-se horários 

predeterminados ou o horário contratual, não se confundindo com o registro 

por exceção previsto no art. 74, § 4º, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT; 

III - Exigência, por parte do sistema, de autorização prévia para marcação de 

sobrejornada; e IV - Existência de qualquer dispositivo que permita a 

alteração dos dados registrados pelo empregado. E proporciona: I - A 

identificação de empregador e empregado; e II - disponibiliza, no local da 

fiscalização ou de forma remota, a extração eletrônica ou impressão do 
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registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. Além de proporcionar 

acesso imediato ao espelho de ponto e inserções do cartão de ponto. 

 

• Segunda – Vigência: 

Este Acordo Coletivo terá vigência de 24 meses a partir de 01 de Outubro de 2022. 

 

• Terceira – Divergências: 

Na hipótese de ocorrerem divergências relativamente ao cumprimento das cláusulas 

deste acordo, as partes de comprometem a negociar diretamente entre sí. 

Parágrafo único: Eventual irregularidade envolvendo um ou mais trabalhadores 

não invalida o acordo coletivo em relação aos demais. 

 

• Quarta – Penalidades: 

No caso de Violação das Cláusulas, a parte infratora incorrerá nas penalidades previstas 

na legislação vigente. 

 

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente Acordo Coletivo em 2 

(duas) vias de igual teor e efeito, devendo ser inserido o presente acordo no sistema 

mediador. 

 

Sete Lagoas, 01/10/2022 

 

 

 

Hercules de Luna 

Progress Rail Locomotivas do Brasil 

LTDA 

 

 

 

 

 

 

Leandro José Grassmann 

Sindicato dos Engenheiros no Estado 

do Paraná 


