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� Registro manual, mecânico ou eletrônico da jornada- estabelecimentos com
mais de 10 empregados (artigo 74, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho)

Formas Controle de Jornada 

� Ausência de Registro: presunção relativa da jornada alegada (Súmula 338,
inciso I do TST)

� Horários de Entrada e Saída uniformes: inversão do ônus da prova (Súmula
338, inciso III, do TST)

� Usufruto parcial do intervalo: pagamento total do período correspondente
(Sumúla 437, I, do TST)

� Regra geral: feito pelo próprio empregado, nos horários exatos de entrada e
saída



� Curiosidades

Formas Controle de Jornada 

� 20 bilhões de Reais em horas extras não pagas

� Sonegação: R$ 4,1 bilhões ao INSS e R$ 1,6 bilhões ao FGTS (por ano)

� 956,8 mil empregos deixaram de ser criados em lugar do trabalho
extraordinário não remunerado

� 42 milhões de horas extras trabalhadas e não pagas (2009)



� Controle eletrônico da Jornada

Formas Controle de Jornada 

� Institui o Registrador Eletrônico de Ponto (REP): registrado no MTE com
Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade do Fabricante

I. Não limitar os períodos de marcação

II. Não efetuar marcações automáticas

� Disciplinado pela Portaria 1.510/2009

III. Não alterar ou apagar dados

� Principais características



Formas de Controle de Jornada

� Empresas do mesmo grupo econômico e empregados temporários podem 
utilizar o mesmo sistema (Instrução Normativa 85/2010)

� Facultada a utilização de sistemas alternativos de controle eletrônico: Acordo
Coletivo de Trabalho, proibida restrição à marcação de ponto, marcação prévia
da jornada, alteração ou eliminação dos registros (Portaria 373/2011)

� Portaria 375/2014 – empresas com histórico de reincidência em infrações
relacionadas à jornada, descanso, saúde e segurança não obtém autorização
para trabalho aos domingos

� Controle eletrônico da Jornada



Ausência de Controle de Jornada

� Jornada Externa

� Executa suas atividades fora do estabelecimento, longe da fiscalização e
controle da empresa

� Não há possibilidade de fiscalização da jornada de trabalho
� Ausência de controle de visitas, meta de produção diária
� Excluídos: motoristas de caminhão ou carreta – controle da jornada (Lei

12.619/2012)

� Cargo de Confiança

� Possui poderes típicos do empregador: poder de gestão da empresa e de
disciplinar os empregados com autonomia

� atribuições de gestão, mando, fiscalização, admissão, demissão, comprar,
contratar, representar a empresa

� Recebimento de padrão de salário diferenciado



� Trabalho em domicílio: espécie de teletrabalho

Home Office

� Alteração do artigo 6º da CLT: meios informatizados de controle se equiparam
aos meios diretos de controle – subordinação jurídica (Lei 12.551/2011)

Trabalho em casa

Controle da jornada: 

intranet, câmera, 

atividades

Impossibilidade de 

Controle da Jornada

Pagamento de Horas 

Extras 

Jornada externa 



� Trabalho em domicílio

Home Office

� Se houver possibilidade do controle por meio de webcamera, intranet,
telefone, número mínimo de tarefas, há necessidade do controle da jornada

� Forte presunção de que o trabalho em domicílio não é fiscalizado

� Jornada externa (artigo 62, inciso I)

“TRABALHO EXTERNO. HORAS EXTRAS. O simples fato de o empregado exercer
funções externas, ou seja, fora das dependências da reclamada, não impossibilita
a adoção, pela empregadora, de mecanismos de controle de jornada, ainda que
de forma indireta e, assim, não exclui o trabalhador dos limites de duração da
jornada. Cabe ao empregador provar que o empregado, em razão do trabalho
externo, laborou em horários flexíveis e de acordo com a própria conveniência,
sem possibilidade de fiscalização ou controle de horário, para retirar o direito de
percepção de horas extras. A confissão da recorrente é prova cabal em favor da
recorrida.” (TRT 2ª Região)



Aplicação de Medidas Disciplinares

� Faltas Frequentes – Desídia do empregado – Art. 482, letra “e”, CLT

� Todas as faltas devem ser punidas

� Todos os empregados devem receber o mesmo tratamento

� Imediatidade

� Comprovação da conduta reiterada capaz de demonstrar o comportamento
desidioso

� Proporcionalidade



Aplicação de Medidas Disciplinares

25 faltas em 2 meses – não caracterizada a falta justificada – acompanhamento 

de avó em visitas médicas – período noturno

JUSTA CAUSA. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. Como aponta a sentença de mérito,
não há comprovação nos autos das supostas justificativas dadas pelo Autor.
Todavia, ainda que assim não fosse, a razão apontada na inicial não se enquadra
nas hipóteses legais de falta justificada. O Reclamante afirma que faltou ao
trabalho para acompanhar seus avós em visitas médicas. Ao todo, foram cerca de
25 faltas entre os dias 22.05.2010 e 05.07.2010, o que não se mostra razoável
ante a justificativa dada pelo Reclamante. Ademais, como frisa a sentença de
mérito, o Reclamante trabalha no período noturno, sendo pouco verossímil que
tenha acompanhado seus avós ao médico durante 25 dias em dois meses, sempre
em um horário pouco usual para consultas.”(Acórdão 20140475880 – TRT 2ª
Região)



Aplicação de Medidas Disciplinares

Proporcionalidade – após advertências e suspensões empregado continua 

faltando

“Justa causa. Desídia. Gradação de pena. Proporcionalidade. Empregado que teve
várias faltas injustificadas ao longo da relação de emprego, sofreu advertência e
suspensões, e mesmo assim persistiu na conduta desidiosa. Dispensa por justa
causa adequada e proporcional, considerando a reiteração do comportamento
desidioso. A pena de dispensa por justa causa por desídia se justifica
considerando o comportamento desidioso do empregado que apresenta várias
faltas injustificadas ao longo do contrato de trabalho e, mesmo sofrendo punições
de advertências e suspensões, mantém sua conduta desidiosa.” (TRT2) Acórdão
20140119269



Aplicação de Medidas Disciplinares

Falta Culminante – não se podia esperar mais tolerância

“Justa causa. Desídia. Faltas injustificadas. Punições anteriores. Falta culminante.
Medidas disciplinares anteriormente aplicadas que não levaram ao resultado
esperado. Falta culminante e determinante. Contexto em que não se poderia
esperar do empregador mais tolerância, sob pena de se instalar inquietação no
ambiente de trabalho, o descrédito da autoridade do empregador (que decorre
do poder disciplinar) e a quebra da normalidade da atividade da empresa. Justa
causa, portanto, plenamente configurada. Recurso Ordinário do réu a que se dá
provimento, nesse ponto.” (TRT2) ACÓRDÃO Nº: 20140080362



Aplicação de Medidas Disciplinares

Não comprovada a desídia do empregado –16 faltas injustificadas, 3

advertências, 3 suspensões - ausência de assinatura nas penalidades, ausência

de indicação do motivo ensejador das penalidades, aplicação de dupla

penalidade pelas faltas

“JUSTA CAUSA – DESÍDIA – GRADAÇÃO NECESSÁRIA. Como penalidade máxima
que pode ser imposta ao empregado, a dispensa por justa causa deve ser
reservada a situações de extrema gravidade, observando-se sempre que possível
a progressividade das penas e o caráter imediato de sua aplicação. Por outro lado,
necessária haver prova robusta dos fatos motivadores da demissão nesta
modalidade. Recurso da reclamada a que se nega provimento.” (Acórdão -
20140397536 – TRT 2ª Região)
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