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Milena Greghi

Consultora tributária do time da Consultoria de Segmentos na Matriz- SP
Integrante de alguns grupos de estudo junto à Receita Federal dentre 
eles o GT48 Empresas Piloto, GT Confederativo e GT Homologação 
relacionados ao projeto eSocial.

Graduada em administração de empresa com pós graduação em 
Gestão de Recursos Humanos.



Conceito da 
Legislação

4

AGENDA

Linhas de Produto 
TOTVS - RH.

Dúvidas
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O decreto n°10.854 Institui em Novembro de 2021 o Programa Permanente de 
Consolidação Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas 
Infralegais. 

Em complemento, houve a publicação da Portaria n°671, que consolidou normas na 
legislação sobre o controle de ponto eletrônico, vale-alimentação e refeição, entre outras 
normas.

Essa nova portaria n°671 regulamenta que empresas possam utilizar o meio tecnológico 
para fazer o registro de ponto. Além da maior transparência na interpretação das 
normas, agora, estão todas em uma única trazendo maior segurança jurídica.
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O QUE MUDOU COM RELAÇÃO AOS REGISTROS 

DE PONTO ELETRÔNICO

REP – A 
Registrador Eletrônico

de Ponto por Programa

REP – P REP – C 
Registrador Eletrônico 

de Ponto Convencional

Registrador Eletrônico 

de Ponto Alternativo
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O REP-P é uma nova divisão dentro dos
registradores de ponto eletrônico, criada junto da
Portaria 671. Ele diz respeito aos programas ou
plataformas (softwares) de ponto que funcionam
por meio de programas de tratamento de ponto e
os coletores de marcações.

De acordo com a legislação, o REP-P deve ser
certificado no programa de computador no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e pode
ser executado em ambiente de nuvem ou
servidores.

Ele também precisa emitir o Arquivo de Fonte de
Dados (AFD) e o comprovante de registro de ponto
do trabalhador digitalmente (PDF) ou impresso.

REP – P Registrador 

Eletrônico de ponto 

por Programa
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O REP-A, diferentemente do REP-P deve guardar as
informações de registro de ponto fielmente, ou
seja, nesse caso não é possível fazer alterações ou
solicitações de ajuste.

Outra característica é que ele não pode fazer
restrição de horários de registro de ponto (nenhum
controle de ponto pode fazer isso).

Ele também precisa emitir o AFD e quando
solicitado pelo auditor, esse documento precisa
receber uma assinatura eletrônica que utilize um
certificado digital válido – ICP.

REP – A Registrador 

Eletrônico de ponto 

Alternativo
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O REP-C é o equipamento eletrônico usado para a 
marcação do ponto que imprimi comprovante de 
registro. Nesse sistema, as marcações feitas não 
são apagadas e o Certificado pelo INMETRO é 
obrigatório.

Os fabricantes de registrador eletrônico de ponto 
(REP) deverão se cadastrar junto ao Ministério do 
Trabalho e Previdência e solicitar o registro de cada 
um dos modelos que produzirem.

REP – C Registrador 

Eletrônico de ponto 

Convencional



Os Registradores Eletrônicos de Ponto continuam válidos?

Sim, pois a Portaria 671 determina que os REPs (Registradores Eletrônicos de 
Ponto) regulamentados, certificados pelo INMETRO, são permitidos e continuam 
sendo uma das alternativas mais seguras para o controle de registro de ponto.

O que muda nas Portarias 373 e 1510?
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Essas portarias eram responsáveis por regulamentar os sistemas de ponto 
eletrônico. Com a nova Portaria 671 revoga as duas, que antes eram referência no 
que dizia respeito a legislação de controle de ponto eletrônico.



Sistema CAREP

O CAREP é o sistema destinado ao processo de Cadastrar o Sistema de Registro de 
Ponto Eletrônico, e a Portaria 1.510 determinava os procedimentos necessários 
para esse registro, sendo ele obrigatório para todos os empregadores que 
adotaram o REP. 

O cadastramento dos REP no CAREP passa a não ser mais obrigatório.  
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O AEJ deve ser gerado pelo programa
de tratamento de ponto para todos os
tipos de Sistema utilizados.

Nesse arquivo estarão as informações
do tipo de Sistema de ponto, todos os
empregados,horário contratual,
ausências, banco de horas e dados do
programa de tratamento.

Ao final, o Arquivo Eletrônico de
Jornada deve conter assinatura
eletrônica que deve ser assinado pelo
fabricante/desenvolvedor do REP,
utilizando seu certificado digital.

Arquivo AEJ 
(Arquivo Eletrônico 
de Jornada)
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A Portaria 671 menciona que o
programa de tratamento de registro
de ponto é o conjunto de rotinas
informatizadas que tem por função
tratar os dados relativos à marcação
dos horários de entrada e saída
contidas no Arquivo Fonte de Dados e
deve gerar os;

Os arquivos AEJ e o Espelho 
de Ponto devem ser impressos 
em PDF e contém assinado 
eletronicamente digital.

Programa de 
Tratamento de 
Registro de Ponto



ATESTADO TÉCNICO E TERMO 
DE RESPONSABILIDADE
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O Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade é uma exigência para todos os tipos 

de REP e para o Programa de Tratamento de Ponto.

O fabricante e desenvolvedores de Software deve fornecer o documento para a 

empresa usuário comprovando que o sistema ou equipamento utilizado está em 

conformidade com a portaria 671.

Os documentos foram padronizados e têm exigências não previstas anteriormente. Os 

termos disponibilizados pela Portaria 1510 e 373 perderam sua validade.

O documento será em arquivo PDF e assinado digitalmente, esse é um documento que 

pode ser solicitado nas fiscalizações.

Para atualizar o Termo de Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, acesse o 

QR Code
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EVENTOS 
GRATUITOS 
AOS CLIENTES
Portaria n°671/2021 –
Controle de Ponto Eletrônico
O evento abordará as principais mudanças na questão do

controle de ponto a substituição das Portarias 373/2011 e a

1510/2009, como também os três formatos de controle de

jornada de trabalho que a portaria estabelece uma nova

classificação dos sistemas de registro de pontos eletrônicos.

Participe conosco deste webinar, e saiba como a sua linha

de produtos TOTVS está se preparando para as novas

exigências da Portaria n°671.

Não fique de fora!
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PÁGINAS COM 
CONTEÚDOS 
CONCEITUAIS
Portaria n°671/2021 –
Controle de Ponto Eletrônico
Você sabia que no Espaço Legislação você encontra 

novidades e atualizações sobre Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e Fiscal?

A Consultoria de Segmentos possui páginas com conteúdos 

conceituais que podem lhe ajudar no seu dia-a-dia.

Então fique por dentro dessas mudanças e acesse nosso 

acervo. Esse mês nosso destaque é a Portaria n° 671/2021, 

que trouxe diversas novidades ao Ponto Eletrônico.

https://espacolegislacao.totvs.com/


17ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO

GRATUITO

▪ CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e 

atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e 

Previdenciária.

▪ Acessando o ESPAÇO LEGISLAÇÃO você fica por dentro 

de todas as exigências em âmbito federal, estadual e 

municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos 

requisitos do governo

▪ Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e 

adicione ao seu calendário particular para planejamento

▪ EM BREVE iremos lançar o Classificador Fiscal que 

possibilita Consultar à tributação de produtos de forma 

muito simples, em diversas operações, tanto internas 

quanto interestaduais

EM BREVE
https://espacolegislacao.totvs.com/



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

Milena Greghi

Consultoria de Segmentos

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br
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3O que mudou no Ponto?

A partir dessa nova norma o uso do controle de ponto eletrônico e sistemas alternativos são liberados para uso, 
autorizado por convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Trouxe regras que já existiam nas portarias 1510 e 373 tornando mais fácil o entendimento, com mais detalhes 
principalmente para os registradores A e P. 

Consolidou as formas de registro eletrônico de ponto, e as transformou em “REP” (Registrador Eletrônico de 
Ponto) com variações específicas :

➔ REP- C – Registro de ponto convencional; 

➔ REP-A – Conjunto de equipamentos e programas de computador que tem sua 
utilização destinada ao registro da jornada de trabalho; 

➔ REP-P – Sistema de registro eletrônico de ponto via programa, que inclui os 
coletores de marcações, o armazenamento de registro de ponto e o programa 
de tratamento de ponto. 

Obrigatoriedade de registro do produto no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

USO NTERNO
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Alteração no Relatório de Espelho de ponto, devendo constar campos como: CPF e Data de admissão.

Alteração no layout AFD, comprometendo toda sua antiga estrutura. Devido aos REP’s homologados pela antiga 
portaria 1510 ainda serem permitidos sua utilização, o modelo antigo do AFD ainda ficará disponível no produto 
para que o cliente possa utilizá-lo em sua integração, portanto teremos 2 layouts AFD no produto.

Não obrigatoriedade do colaborador possuir o PIS para cadastro no relógio de ponto, neste caso, sendo substituído 
pelos dados do CPF, devendo ser preenchido da seguinte maneira:

➔ Empregados que possuem PIS: colocar "0" na primeira posição do campo e o PIS completo nas próximas onze 
posições;

➔ Empregados que não possuem PIS e o REP não faz validação do PIS: colocar "9" na primeira posição e o CPF 
completo nas próximas onze posições; e

➔ Empregados que não possuem PIS e o REP faz validação do PIS: colocar "8" na primeira posição, os dez 
primeiros dígitos do CPF nas posições seguintes e na última posição, o dígito verificador do PIS considerando 
os dez primeiros dígitos do CPF.

Criação do novo arquivo AEJ (Arquivo Eletrônico de Jornada), substituindo a geração dos arquivos AFDT (Arquivo 
Fonte de Dados Tratados) e ACJEF (Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais).
Obs: Arquivos AFDT e ACJEF podem ser gerados até 09/11/22.

O que mudou no Ponto?



5Conhecendo os novos itens da 671

O que é o AEJ ?
O AEJ é um arquivo que contém informações relativas ao pós-processamento dos dados gerados pelo REP-C, 
REP-A ou REP-P e deve ser gerado pelo Programa de Tratamento de Ponto (PTRP), conforme leiaute definido no 
Anexo VI da Portaria nº 671/2021.

O que é o Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade ?
É um documento fornecido pelos fabricantes ou desenvolvedores de sistema de registro de ponto e de programa de 
tratamento de registro de ponto à empresa usuária, assinado pelo responsável técnico pelo equipamento ou 
programa e pelo responsável legal da empresa fabricante ou desenvolvedora, afirmando expressamente que seu 
equipamento ou programa atende às determinações do art. 89 da portaria 671.

Quando necessitar do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade - MTP 671 dos nossos produtos, abra um 
ticket no CST. Estes itens são de responsabilidade do jurídico e já estão cientes deste condicionamento.

Preciso do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, o que faço?

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671

https://totvssuporte.zendesk.com/agent/dashboard
https://totvssuporte.zendesk.com/agent/dashboard
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/


6INFOGRÁFICO DOS PRODUTOS FRENTE A PORTARIA 671

PRODUTOS PARCERIAS - TELEMÁTICA

INTEGRAÇÕES

Meu RH

REP-A

Clock-in

REP-A

REGISTRADORES 
DE 
PONTO

HARDWARE
REGISTRADORES 

DE PONTO

REP-C

SOFTWARE
SURICATO

ARMAZENAMENTO 
DOS REGISTROS 

DE PONTO

PRODUTOS ERPs

PROGRAMAS DE 
TRATAMENTO E 

ARMAZENAMENTO DOS 
REGISTROS DE PONTO

Datasul Protheus RM

SOLICITAÇÃO DE 
ATESTADOS TOTVS

SOLICITAÇÃO DE 
ATESTADOS SURICATO
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PONTOS DE ATENÇÃO 
PARA USUÁRIOS DO TSA!!!

   O sistema TSA por ser um produto descontinuado, não será adequado às exigências da portaria 671.

Não serão fornecidos os relatórios de Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade;

Estará incompatível à partir de Novembro/2022 com REP’s e ERP’s que estiverem atualizados com o 
novo layout.

Ressaltamos a urgência da migração do TSA para o Suricato.

A TOTVS reforçará o aviso no decorrer deste período através de comunicados complementares e 
alertas exibidos no produto.
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Aplica-se ao 
Produto TOTVS

● Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP A e P 

○ Criação do novo layout AFD com assinatura digital

● Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) para 

controle de ponto (DTS, PRT e RM) 

○ Criação do novo layout AFD para importação

● Art. 83- Novo AEJ ( Arquivo Eletrônico de Jornada) 

para controle de ponto (DTS, PRT e RM) com 

assinatura digital

○ Criação do novo layout AEJ

● Art. 84- Alterações no Espelho de ponto (DTS, PRT e 

RM)

○ Data de admissão e CPF

● Art. 96- Alteração no processo de importação PIS X 

CPF

○ Identificação do campo PIS composto pelo CPF

○ Alteração na Api de Integração com SURICATO

○ Alteração na Api de Integração com CLOCKIN

VISÃO MACRO

Aplica-se ao 
Jurídico TOTVS

● Art. 89- Atestado Técnico e Termo de 

Responsabilidade

● Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial)

○ Criação do código Hash (fornecido por produto)

○ Criação do registro de software

Aplica-se a 
Telemática

● Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) 

exportação para controle de ponto

○ Criação do novo layout AFD para exportação.

○ Homologação da alteração junto ao INMETRO

● Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial)

○ Criação do código Hash (fornecido por produto)

○ Criação do registro de software

● Art. 96- Alteração no processo de exportação

○ Identificação do campo PIS composto pelo CPF

○ Alteração na Api de Integração com ERP
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O que já está em 
vigor a partir de 

10/02 

Vigência da 671

● Produto
○ Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP
○ Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de 

Dados) para controle de ponto (DTS, PRT, 
RM)

○ Art. 96- Alteração no processo de 
importação PIS X CPF

● Jurídico
○ Art. 89- Atestado Técnico e Termo de 

Responsabilidade
○ Art. 91- Registro do INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial)
● Suricato

○ Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP A e P
○ Art. 89- Atestado Técnico e Termo de 

Responsabilidade
○ Art. 91- Registro do INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial)

O que estará em 
vigor a partir de 

nov/22 

● Produto
○ Art. 83- Novo AEJ
○ Art. 84- Alterações no Espelho de ponto

● Jurídico
○ Não possui

● Suricato
○ Art. 96- Alteração no processo de 

exportação PIS X CPF
■ Alteração na Api de Integração com 

ERP (DTSj, PRT e RM)



Plano de Entregas Linhas de Produto 10

Art. 81  § 2º- Novo AFD para 
REP
Art. 82 - Novo AFD para 
controle de ponto 

01 Solução: Criação do novo layout AFD

Art. 83- Novo AEJ02

, 
Art. 84- Alterações no Espelho 
de ponto (Dt admissão e CPF)03

Art. 96- Alteração no 
processo de importação 
PIS X CPF

04

JUNHO/2022

Solução: Criação do novo layout AEJ

Solução: Inclusão de campos novos no cabeçalho

Solução: 
● Identificação do campo PIS composto pelo CPF
● Alteração na Api de Integração com SURICATO
● Alteração na Api de Integração com CLOCKIN

AGOSTO/2022

AGOSTO/2022

AGOSTO/2022

Em desenvolvimento Em planejamento Concluído



11Plano de Entregas Jurídico

Art. 89- Atestado Técnico e 
Termo de Responsabilidade01

02 Registro no INPI

Solução: Elaborar o Atestado Técnico e o Termo de 
Responsabilidade

Solução: Realizar o registro do produto

MARÇO/2022

MAIO/2022

Em desenvolvimento Em planejamento Concluído



12Cronograma - Momento TOTVS Responde

  

Data: 04/05

Período: 15hs às 17hs

Quero me inscrever

Compartilhando 
Novidades

Conheça  o novo 
AFD

Conheça  o novo 
AEJ

Adequações no 
produto TOTVS

MAI JUL SET OUT

Data: 27/07

Período: 15hs às 17hs

Quero me inscrever

Data: 14/09

Período: 15hs às 17hs

Link será 
disponibilizado no Rh 
Informa 08/2022

Data: 05/10

Período: 15hs às 17hs

Link será 
disponibilizado no Rh 
Informa 09/2022

https://attendee.gotowebinar.com/register/7360121362917691403
https://attendee.gotowebinar.com/register/3147636130699104525


13CLOCK-IN 

Estudo em andamento para verificar a adequação do 
Clockin para REP-P. 

Classificação como REP-A - Convenção Coletiva Sindicato

Atestado Técnico  e Termo de Responsabilidade - MTP 
671 dos nossos produtos, abra um ticket no CST. Estes 
itens são de responsabilidade do jurídico e já estão 
cientes deste condicionamento.

USO NTERNO

Registro no INPI 

https://totvssuporte.zendesk.com/agent/dashboard


OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs
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INTRODUÇÃO

A portaria nº 671, do Ministério do Trabalho e Previdência

regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à

inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de

trabalho. Neste âmbito, incluem-se questões referentes aos

registradores eletrônicos de ponto (REPs), cujo detalhamento é

objeto desta apresentação.



CLASSIFICAÇÃO DOS REP’s

Conforme artigo 75 da portaria 671, os sistemas de registro
eletrônico de ponto são classificados da seguinte forma:

REP-C: Composto por Registro Eletrônico de Ponto Convencional e pelo

Programa de tratamento de registro de ponto;

REP-A: Composto por Registro Eletrônico de Ponto Alternativo e pelo

Programa de tratamento de registro de ponto;

REP-P: Composto por Registrador Eletrônico de Ponto via Programa, pelos

coletores de marcações, pelo armazenamento de registro de ponto e pelo

Programa de tratamento de registro de ponto.



REP-C

Conforme artigo 96, os modelos de registradores eletrônicos de ponto já certificados na
vigência da Portaria MTE nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, poderão continuar a ser
fabricados, bem como utilizados pelos empregadores, sem risco à segurança da
informação registrada pelo dispositivo;

O único ajuste necessário é a nível de software, especificamente para substituição do nº
do PIS pelo nº do CPF, e tal ajuste deve ocorrer dentro do software de gerenciamento de
ponto eletrônico, não sendo necessária qualquer mudança no hardware, portanto não
havendo obrigação de substituir os equipamentos hoje utilizados e já homologados. O
ajuste é referente ao campo de doze caracteres reservado ao PIS:

Empregados que possuem PIS: colocar "0" na primeira posição do campo e o PIS completo nas

próximas onze posições;

Empregados que não possuem PIS e o REP não faz validação do PIS: colocar "9" na primeira

posição e o CPF completo nas próximas onze posições;

Empregados que não possuem PIS e o REP faz validação do PIS: colocar "8" na primeira

posição, os dez primeiros dígitos do CPF nas posições seguintes e na última posição, o dígito

verificador do PIS considerando os dez primeiros dígitos do CPF.



PRAZO DA ADEQUAÇÃO

Art. 97. Os desenvolvedores de programa de tratamento de registro 
de ponto e usuários terão o prazo de um ano, a partir da data de 
publicação desta Seção, para se adequarem às exigências do art. 83. 
Data de publicação 11/11/2021;

Adequações até novembro/2022;



Impactos da portaria 671/2021

Inclusão de um novo padrão de Arquivo Fonte de Dados;

Compatibilidade com o AFD padrão 1510/09 e 595/13 Inmetro

Alteração do conteúdo do campo PIS para CPF;

Criação de mascaras para compatibilizar o PIS e o CPF

Para empresas que possuem REP-A (Antiga portaria 373/11);

Haverá necessidade de atualização da versão do Suricato pois novos campos são exigidos, como numero do 

acordo sindical

Homologação de novos modelos de equipamentos de Ponto aderente à nova portaria;

Mesmo mantendo a compatibilidade com o legado, haverá necessidade de manter o software atualizado para 

coleta das batidas no novo padrão de AFD da portaria 671/2021

Atualização das versões de Suricato já instaladas em clientes base para manter a compatibilidade;

Migração para clientes base TSA para a nova versão do Suricato;

Não haverá implementação da portaria 671/2021 para o TSA



Cronograma de Liberação

Julho / 2022

Suricato compatível de forma configurável para as alterações dos ajustes PIS e CPF;

Agosto / 2022

Suricato com modulo compatível ao REP-P para equipamentos aderentes ao REP-A;

Outubro / 2022

Suricato compatível e homologado com o REP-C da Telemática e demais fabricantes 

que realizaram a homologação no INMETRO e compartilharam a homologação no 

Suricato;



Duvidas?

Alessandro Sallowicz

Alianças Estratégicas

Alessandro@telemática.com.br

11 98362-6308

mailto:Alessandro@telemática.com.br

