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RESUMO

Não é um privilégio da seara trabalhista o contrassenso entre o texto

elaborado pelo legislador e outras fontes do Direito e a prática comportamental e

processual  dessa teoria.  Partindo-se dessa premissa, voltado para a duração do

trabalho (em especial a jornada de trabalho), dos meios de seu cômputo e do uso

desses meios como prova no processo trabalhista, o presente estudo apresenta sua

finalidade.

Desta  forma,  os  desdobramentos  desse  trabalho  começam  com

considerações básicas acerca da jornada de trabalho, sob seu aspecto legislativo

material.  Por  conseguinte,  inicia-se  a  parte  processual  do  estudo,  com  breves

análises acerca da instrução probatória no Direito do Trabalho, do ônus das provas

nessa seara e das suas possibilidades de inversão, culminando no objeto central do

tema proposto: meios de proteção e fiscalização do cômputo das horas trabalhadas,

promovidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e legislação correlata; e ainda as

práticas dos órgãos jurisdicionais frente a essas questões. Assim, o objetivo desta

monografia é abordar os meios disponíveis de comprovação e cômputo das jornadas

de trabalho e sua real eficácia.

Palavras-Chave: direito do trabalho – jornada de trabalho – ônus de prova –

cartões de ponto - eficácia



ABSTRACT

It is not a privilege of the field of labor law the incongruity between the

legislator’s product, doctrine and other sources of law and the practice and procedure

of behavioral theory. Based on this premise, using also the duration of the work, the

means  of  its  calculation  and  the  use  of  these  means  as  evidence  in  the  labor

process, this study finds its purpose.

Thus, the root of this work begin with basic considerations about the

workday  hours,  under  its  substantive  legislative  aspect.  Therefore,  begins  the

procedural part of the study, with brief analyzes of evidential statement in Labor Law,

the burden of proof in this harvest and its eventual reversal, culminating in the central

object of the proposed theme: means of protection and surveillance computation of

hours worked, promoted by the Ministry  of  Labour and Employment and body of

laws, and even the practices of courts when facing these issues. The aim of this

monograph is to address the available means of proof and statement of work hours

and their actual effectiveness.

Keywords:  labor  law  -  workday  hours  -  burden  of  proof  -  timecards  -

effectiveness
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INTRODUÇÃO

Prima facie, as regras trabalhistas são claras. Todavia, é sabido que a

teoria muitas vezes se difere da prática. Em um paralelo, assim como a Constituição

Federal de 1988 – a “constituição cidadã” - é considerada uma das mais completas

do mundo nos sentidos social, jurídico e econômico, é também tida como uma das

mais utópicas, quando analisado o contexto real brasileiro. Basta olharmos já o seu

preâmbulo1, ou mesmo darmos uma lida em seu artigo 5º, incisos.

Do  mesmo  modo,  é  o  Direito  Trabalhista,  seja  em  seu  aspecto

processual ou material. O Direito do Trabalho é extremamente paternalista: temos

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e posteriores inovações; a Constituição

Federal  de  1988,  com  normas  protetivas  direcionadas  ao  trabalho;  súmulas  e

orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho – inúmeras proteções

normativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Conta-se ainda com princípios como a

primazia  da  realidade,  in  dubio  pro  operario,  inalterabilidade  contratual  lesiva,

hipossuficiência  do  trabalhador  (no  sentido  técnico,  não  necessariamente

econômico), dentre muitos outros.

Os regramentos acerca da jornada de trabalho, não promovem brechas

para confusões ou mal-entendidos, seja por parte do trabalhador, do empregador ou

do operador do Direito. Todavia, o que veremos é que, na prática, pouco eficientes

são os mecanismos e determinações criados para impedir as reiteradas fraudes a

essas  normas,  seja  no  âmbito  prático,  seja  no  âmbito  processual  –  mais

precisamente  no  probatório.  Os  artigos  57  e  seguintes  da  CLT,  o  artigo  7º  da

Constituição Federal, bem como outras fontes normativas, encontram adversidades

ao serem colocados em prática.

Neste trabalho, serão discorridas considerações acerca da jornada de

trabalho, bem como será abordada a questão das provas no Direito do Trabalho e,

por  fim,  analisados  os  arranjos  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  como

fiscalizações e portarias, e ainda as práticas dos órgãos judiciais a fim de proteger

os  trabalhadores  contra  as  fraudes  das  empresas  na  questão  do  cômputo  e

1 Preâmbulo da Constituição Federal  de 1988:  “...  Estado Democrático,  destinado a assegurar  o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a  igualdade  e  a  justiça  como  valores  supremos  de  uma  sociedade  fraterna,  pluralista  e  sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional...”.
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pagamento das horas efetivamente laboradas. Sob essa ótica, será aferida a real

eficácia dessas medidas normativas e processuais.
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1. FUNDAMENTOS NORTEADORES DA JORNADA DE TRABALHO

A limitação da jornada de trabalho tem por base quatro fundamentos:

a) biológico –  efeitos  psicofisiológicos  decorrentes  da  fadiga  e  do
estresse causados pelo trabalho, atingindo a saúde física e mental
do empregado;

b) social  – necessidade de convivência com outras pessoas fora do
ambiente de trabalho, ou seja, do convívio do empregado com sua
família e amigos, e a realização de atividades de lazer;

c) econômico –  redução  da  produtividade  de  labor  do  empregado
desgastado pelo trabalho prestado, tanto em qualidade quanto em
quantidade2;

d) humano –  diminuição  dos  acidentes  de  trabalho,  pois  quando  o
trabalhador executa suas funções eivado do cansaço e da exaustão,
aumenta-se a probabilidade de acidentes3.

 Esclarece  Amauri  Mascaro  Nascimento  que  “há  fundamentos
econômicos,  uma  vez  que  o  aumento  da  produtividade  está  relacionado  com o
emprenho satisfatório no trabalho;  fundamentos humanos, porque a redução dos
acidentes de trabalho está vinculada à capacidade de atenção no trabalho; bem
como  fundamentos  políticos,  porque  é  dever  do  Estado  proporcionar  condições
satisfatórias de vida e de trabalho como meio de plena realização dos objetivos
políticos. Pode-se, mesmo, incluir fundamentos de ordem familiar, uma vez que o
excesso de jornada de trabalho retira o marido e a mulher do lar, em prejuízo da
família”4.

2. JORNADA DE TRABALHO

2.1. BREVE HISTÓRICO

Atualmente,  a  nossa  Constituição  Federal  vigente,  tratados

internacionais (dos quais o Brasil faz parte) e dispositivos infraconstitucionais fixam

uma jornada de trabalho prévia e claramente determinada. Contudo, sabemos que

não foi sempre assim.

Em  meados  do  século  XIX,  as  massas  proletárias  se  voltavam  à

reinvindicação por uma jornada de trabalho justa e determinada em lei. Em meio a

2 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5ª ed., Ed Impetus, Niterói, 2011, p.653.
3 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Do Trabalho. 28ª ed., Ed Atlas, São Paulo, 2012, p. 523.
4   NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 34ª ed., Ed. LTr, São Paulo,
2009, p.289.
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um contexto de greves e manifestações, foi se generalizando a limitação de jornada

para 8 horas diárias em diversos países5.

Eis que temos a Conferência das Nações Aliadas estabelecendo para

as nações contratantes a jornada de oito horas ou 48 horas semanais (artigo 427).

Ainda, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho dispondo acerca

da duração de trabalho, algumas inclusive específicas para categorias profissionais.

Não menos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que fixou,

genericamente, em seu artigo XXIV uma “limitação razoável das horas de trabalho”.

No Brasil, o assunto foi regulamentado por meio de Decretos, a partir

de 1932. A Constituição de 1934 estabelecia, em seu artigo 121, parágrafo 1º, alínea

c, um “trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis

nos casos previstos em lei”. No mesmo sentido, as Constituições de 1937 e de 1946.

Já a Constituição de 1967 inovou com a determinação de “intervalo para descanso”

(artigo 158, inciso VI desse dispositivo). 

A Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de

maio  de  1943  determinou  a  regra  geral  de  oito  horas  diárias  de  trabalho,

estabelecendo  ainda  jornada  especial  para  determinadas  profissões  e  em

determinados casos.

Por fim, a Constituição de 1988 inovou a matérias ao estabelecer em

seu artigo 7º os incisos XIII e XIV e regra geral para duração do trabalho:

XIII  -  duração  do  trabalho  normal  não  superior  a  oito  horas

diárias  e  quarenta  e  quatro  semanais,  facultada  a

compensação de horários e a redução da jornada, mediante

acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

2.2. CONCEITUAÇÃO

Quando se aborda o tema, não há unanimidade na sua denominação, haja
vista  o  emprego  comum de  três  diferentes  formas  de  expressá-lo,  quais  sejam:
jornada de trabalho duração de trabalho e horário de trabalho.6.

5 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Do Trabalho. 28ª ed., Ed Atlas, São Paulo, 2012, p. 518. 
6 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Do Trabalho. 28ª ed., Ed Atlas, São Paulo, 2012, p. 520. 
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Em  síntese,  duração  de  trabalho  seria  “gênero  do  qual  são  espécies  a

jornada,  o horário de trabalho e os repousos”7,  ou seja,  compreende parâmetros

semanais, mensais ou mesmo anuais.

O horário de trabalho, no melhor entendimento de Sérgio Pinto, “é o espaço

de  tempo  em  que  o  empregado  presta  serviços  ao  empregador,  contado  do

momento em que se inicia até seu término, não se computando, porém, o tempo de

intervalo”8. Logo, é a hora de chegada e de saída do empregado do seu emprego,

podendo ocorrer em período noturno, diurno ou misto (englobando períodos noturno

e diurno).

Por fim, a jornada de trabalho é definida como a quantidade de horas que o

empregado fornece suas forças de trabalho ao empregador, por dia. Assim, como

bem ensina Vólia Bomfim9, é comum o uso da expressão “jornada diária” dentre os

operadores  do  direito,  muito  embora  isso  transmita  uma  redundância,  vez  que

jornada de trabalho já pressupõe quantidade de horas laboradas por dia.

2.3. NATUREZA JURÍDICA

Sérgio  Pinto  Martins,  em  melhor  ensinamento,  diz  que  a  natureza
jurídica da jornada de trabalho é mista, já que é tanto pública – por ser de interesse
do Estado sua limitação,  com vistas  a  tutela  da  saúde do empregado –  quanto
privada – já que as partes do contrato laboral podem fixar jornadas inferiores às
legais10.

Em  outro  sentido,  Amauri  Mascaro  Nascimento11 defende  haver
natureza múltipla, pois há caráter:

a) público  ou  publicístico –  inserido  na  esfera  administrativa  do
Estado, como as fiscalizações e normas do Ministério do Trabalho e
Emprego-, sendo esta primeira corrente prejudicada ante o caráter
particular do contrato do trabalho;

b) privado  ou  privatista –  tese  que  não  se  justifica,  pois  há
interferência  estatal   direta  nos  atos  jurídicos  praticados  entre
particulares;

c) protecionista –  posição  advinda  da  Alemanha,  baseada  na
premissa do direito de proteção aos trabalhadores;

7 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5ª ed., Ed Impetus, Niterói, 2011, p.654.
8 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Do Trabalho. 28ª ed., Ed Atlas, São Paulo, 2012, p. 520.
9 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5ª ed., Ed Impetus, Niterói, 2011, p.654.
10 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Do Trabalho. 28ª ed., Ed Atlas, São Paulo, 2012, p. 522.
11 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 34ª ed., Ed. LTr, São Paulo,
2009, p.281.
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d) normativo complexo –  que  presume  serem  as  normas  sobre
jornadas de trabalho autônomas, por serem criadas e poderem ser
alteradas por particulares; e ao mesmo tempo heterônomas, pois há
parcela de interferência estatal.

2.4.  DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

A duração comum de uma jornada de trabalho é, em regra, de oito

horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, conforme entendimento do artigo

58 da CLT, bem como do inciso XIII,  artigo 7º da Constituição Federal de 1988.

Admite-se, neste mesmo dispositivo constitucional, a compensação ou redução de

jornada, por meio de norma coletiva. 

Todavia, há a previsão de horas extraordinárias, não excedendo duas

horas diárias e ainda mediante prévio acordo entre empregado e empregador,  a

serem remuneradas com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre a hora normal, nos

termos do inciso XVI, artigo 7º da Constituição de 1988 e do artigo 59 da CLT12.

O Tribunal Superior do Trabalho admite escala de revezamento fixando

a jornada de 12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso, desde que

haja previsão em norma coletiva:

(...) O  regime  de  revezamento  12x36,  assim,  exsurge

como  expressão  legítima  da  auto-regulamentação  dos

interesses  das  categorias,  consumando-se  em  válida

flexibilização  da  jornada  de  trabalho,  diga-se  de

passagem,  favorável  ao  obreiro,  considerando-se  a

natureza de sua ocupação e o fato de o labor elastecido

em um dia ser compensado por folga prolongada no dia

seguinte  (art. 7º, VI, XIV e XXVI,  da Constituição

Federal). 

(...) 

O  regime  de  trabalho  '12x36  horas',  regularmente

instituído  por  meio  de  norma  coletiva,  beneficia  o

trabalhador, sendo largamente praticado na atualidade.

12 Com a ressalva do parágrafo 2º deste artigo não ser considerado recepcionado pela Constituição
por prever acréscimo de, pelo menos, 20% da hora normal, em face do princípio da norma mais
benéfica ao trabalhador.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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(...)

(TST - RR 1830/2007-008-18-40.6, Relator: Alberto Luiz

Bresciani  de  Fontan  Pereira,  Data  de  Julgamento:

17/09/2008, 3ª Turma)

Nesse sentido, foi editada a súmula nº 444 do TST, in verbis:

JORNADA  DE  TRABALHO.  NORMA  COLETIVA.  LEI.

ESCALA  DE  12  POR  36.  VALIDADE. É  válida,  em

caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho

por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada

exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou

convenção  coletiva  de  trabalho,  assegurada  a

remuneração  em  dobro  dos  feriados  trabalhados.  O

empregado não tem direito  ao pagamento de adicional

referente ao labor prestado na décima primeira e décima

segunda horas.”

O  chamado  “tempo  à  disposição”,  previsto  no  artigo  4º  da  CLT,

determina  que  o  período  em  que  o  empregado  permanecer  à  disposição  do

empregador, dentro ou fora do estabelecimento, tendo ele laborado de fato ou não,

deve ser computado, remunerado e ainda tido, para todos os efeitos, como tempo

trabalhado. 

Nesse sentido, súmula nº 429 do TST, que dispõe que quando o tempo

necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de

trabalho superar 10 minutos diários, esse lapso será computado, à titulo de tempo à

disposição.

Outro instituto é o das horas in itinere, reguladas pelo artigo 58, §2º da

CLT e que a súmula nº 90 do TST, em seu item I, preceitua o seguinte conceito:

Tempo despendido pelo  empregado,  em condução fornecida

pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso ou

não servido por transporte regular público, e para o seu retorno.
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Também são computados os tempos de sobreaviso e de prontidão,

aplicáveis a todos os empregados, por analogia do artigo 244 da CLT – destinado

originalmente apenas aos ferroviários.

Quanto ao período ou turno de trabalho, há o horário diurno, noturno ou

misto (quando a jornada se dá parcialmente no período diurno e no noturno). Em

regra,  a  jornada de trabalho cujo lapso temporal  se dá entre às 22h e às 5h é

noturna, perfazendo o trabalhador, neste caso, jus a adicional noturno no importe de,

no mínimo, 20% sobre o pago pela hora comum, nos termos do artigo 73, caput, da

CLT.  O  parágrafo  4º  desse  mesmo  dispositivo  celetista  determina  como  de  52

minutos e 30 segundos o tempo da hora laborada nesse período.

Devem  ser  ressalvados  os  casos  de  funções  específicas  como  o

trabalho agrícola, em que o período noturno é o realizado entre às 21 horas de um

dia e às 5 horas do seguinte.

Ressalte-se que tanto a duração normal de trabalho quanto o lapso

temporal que qualifica a jornada como noturna podem sofrer variações, previstas em

normas coletivas, em legislações específicas e mesmo na Constituição Federal de

1988 e na CLT.

Podemos dar como exemplos: o bancário, que tem jornada reduzida

(artigo 244 da CLT), os trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento (artigo

7º, inciso XIV da Constituição Federal de 1988), o trabalho noturno rural (artigo 7º da

lei nº 5.889/73), e ainda os excluídos do controle de jornada (artigo 62 da CLT),

dentre tantos outros.

3. PROVAS NO PROCESSO DO TRABALHO

3.1. CONCEITO, OBJETO E FINALIDADE DA PROVA
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Em  toda  pretensão  resistida  sub  judice  faz-se  necessária  a

demonstração da razão arguida pelas partes para o convencimento do juízo. Essa

demonstração  pretende  apresentar  os  fatos  em  que  se  funda  a  demanda

jurisdicional – ex facto oritur jus.

Assim,  as  partes  se  valem das provas para  afirmarem ou negarem

determinado fato (ou determinados fatos) no qual se baseia a demanda. 

Ensina Nelson Nery Júnior que “as provas são os meios processuais

ou materiais  considerados idôneos pelo ordenamento  jurídico para  demonstrar  a

verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico”13.

As  provas  no  nosso  ordenamento  jurídico  têm  como  fundamento

basilar  o  princípio  do  devido  processo  legal,  a  ser  mais  explorado  adiante,

consubstanciado no inciso LIV da Constituição Federal de 198814.

A finalidade ou o objetivo das provas no processo é a formação da

convicção do juízo acerca dos fatos relevantes para a causa,  uma vez que nos

termos  dos  artigos  93,  inciso  IX  da  Constituição  Federal  e  131  do  Código  de

Processo  Civil,  o  julgador  não  pode  decidir  contra  as  provas  regularmente

apresentadas e  nem se escusar  de  fundamentar  sua decisão com base nessas

provas – princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado.

Por  fim,  pode-se  considerar  que  as  provas  são  verdadeiros

instrumentos  processuais  de  convicção  do  entendimento  jurisdicional  acerca  dos

fatos levantados em juízo,  com o fim de “transportar  para o processo judicial,  a

realidade externa dos fatos que geraram a demanda”15, reconstituindo-os.

3.2. PRINCÍPIOS DAS PROVAS

13 NERY JÚNIOR, NELSON.  Código De Processo Civil  Comentado.  3ª ed. Ed. RT, São Paulo,
2002, p. 614.
14 Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal”.
15 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 28ª ed. Ed Saraiva,
São Paulo, 2013, p. 511.
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As provas no processo do trabalho são regidas por princípios gerais do

direito  processual,  bem  como  por  princípios  específicos  aplicáveis  no  Direito

Processual Trabalhista.

Conforme ensina Carlos Henrique Bezerra Leite,  em que se pese o

direito processual, a prova consiste “no meio lícito para demonstrar a veracidade ou

não de determinado fato com a finalidade de convencer o juiz da sua existência ou

inexistência”16,  uma  vez  que  figura  o  julgador  como  elemento  legitimador  da

existência ou não do fato aduzido pela(s) parte(s), de acordo com o que dos  autos

consta.

Nesse  contexto,  superada  a  fase  conceitual,  segue-se  o  breve

conteúdo principiológico, sobretudo em que pese a seara processual trabalhista. 

Elencam-se:

a) Princípio do Contraditório e da ampla defesa – artigo 5º, inciso LV

da  Constituição  Federal  de  1988,  é  um  princípio  fundamental  do

processo que influencia todas as fases processuais, pois permite aos

litigantes  o  direito  mútuo  de  produzir  provas  e  de  manifestação  e

impugnação quanto às mesmas;

b)  Princípio da necessidade da prova – as partes têm o ônus de

comprovar os fatos alegados em juízo, com exceção dos fatos que não

precisam  ser  provados  em  juízo,  em  razão  de  suas  naturezas

particulares, nos termos dos artigos 818 da CLT e artigos 333 e 334 do

CPC;

c) Princípio da proibição da prova obtida ilicitamente – Observada

no artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal, consoante ordena o

artigo  332  do  CPC,  só  serão  lícitas  e,  portanto,  processualmente

consideradas, as provas obtidas licitamente, por meios legais e morais.

Ressalve-se,  todavia,  que  a  ponderação  e  proporcionalidade

processuais abrem brecha para que o juízo admita, eventualmente, a

produção de prova ilícita no processo;

16 LEITE, Carlos Henrique Bezerra.  Curso de Direito Processual do Trabalho. 2ª ed. Ed LTr,  São
Paulo, 2004, p.359.
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d)  Princípio  do livre  convencimento  motivado ou  da  persuasão

racional – permite ao magistrado a livre reflexão acerca dos elementos

apresentados nos autos,  desde que fundamente os  motivos da sua

convicção. Consubstanciado no artigo 131 do CPC e artigo 93, inciso

IX da Constituição Federal de 1988;

e) Princípio da Oralidade – Tendo como finalidade maior celeridade e

efetividade  de  jurisdição,  se  destina  a  simplificar  os  procedimentos

processuais e tem amplo destaque no processo trabalhista;

f)  Princípio  da  Imediação  ou  da  Imediatividade –  Permite  ao

magistrado  colher  diretamente  as  provas,  bem  como  determinar

aquelas que entender necessárias.

g) Princípio da aquisição processual – Conforme essa máxima, uma

vez produzida a prova e incorporada aos autos, ela passa a integrar o

corpo processual;

h)  Princípio  do  in  dubio pro misero  ou  in dubio  pro operario –

Havendo  dúvida  razoável  na  valoração  da  prova,  deve  o  juízo

interpretá-la  em  benefício  do  trabalhador,  sempre  amparado  pelo

princípio da persuasão racional, comentado in retro.

3.3. MEIOS DE PROVA
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Conforme ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, os meios de

prova são “pontes através das quais os fatos passam para chegar, primeiro, aos

sentidos, depois à mente do juiz” 17.

Assim, os meios de prova são todas as técnicas desenvolvidas para

colher ou extrair a prova de sua fonte, apresentando-a em juízo para a comprovação

ou negação de determinado fato.

Decerto,  a  prova  dos  fatos  ocorre  pelos  meios  juridicamente

adequados, que variam conforme a natureza do ato. Assim, os meios precisam ser

idôneos para a aceitação processual das provas.

Isso  porque  os  fatos  podem ser  evidenciados  por  meios  típicos  ou

nominados  (aqueles  com  expressa  previsão  legal)  ou  atípicos  ou  inominados

(obtenção por formas diversas ou não previstas expressamente em lei).

Independente do meio de prova ser típico ou atípico há de se atentar

para  a  máxima de  que  deve ser  lícito  e  moralmente  legítimo  para  que a  prova

ofertada possa ser considerada válida e integre o processo, conforme inteligência do

artigo 332 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LVI da Constituição

Federal de 1988. 

Assim, vemos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DANO  MORAL  E  MATERIAL.

PREFACIAL. PROVA ILÍCITA. ATENDIMENTO MÉDICO PELO

SUS.  FERIMENTOS  GRAVES.  POLITRAUMATISMO.

ATENDIMENTO  EM PRONTO SOCORRO.  NEXO  CAUSAL.

INVALIDEZ DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. 

"A prova ilícita, assim entendida como aquela que contrária à

proibição de natureza material é desprovida de eficácia jurídica,

na medida em que configura meio inidôneo de informação. É

certo que a doutrina admite a flexibilização desse princípio nos

casos em que a coleta de provas diga respeito a outro valor

fundamental, que se apresente mais relevante do que o bem

violado  com  a  prova  ilícita.  Trata-se  aqui  de  recorrer  à

utilização do princípio da proporcionalidade, para verificar, em

determinado  caso,  se"  outra  norma,  também  estaria  sendo

17 MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Reflexos do Novo Código Civil  no Direito Processual. Ed.
Juspodivum, São Paulo, 2006, p. 212.
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violada ". (Relator, Ministro Cezar Peluso, no julgamento do HC

90.298, Segunda Turma do STF) 

(...)

(TRF-4  -  AC:  7103  RS  0000651-41.2005.404.7103,  Relator:

CARLOS  EDUARDO  THOMPSON  FLORES  LENZ,  Data  de

Julgamento:  13/07/2010,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de

Publicação: D.E. 28/07/2010)

(original sem grifos)

GRAVAÇÃO  TELEFÔNICA.  PROVA  ILÍCITA.

INADMISSIBILIDADE. 

No caso em exame, o autor encartou aos autos um CD-ROM

que  contém  conversa  gravada  entre  o  preposto  da  ré  e  o

proprietário  de  empresa  no  ramo  de  transporte  que,  a  seu

pedido,  simulando  estar  interessado  em  sua  contratação,

indagou  acerca  das  suas  referências.  Contudo,  referida

gravação telefônica, consistente na captação de conversa com

terceiros, da qual não participou, não pode ser usada contra a

ré,  porque  envolve  a  quebra  da  privacidade,  direito

constitucionalmente,  tido  como  inviolável  (art.  5º,  X  CF).

Entendimento contrário importaria em violação ao artigo 5º, LVI

da  Constituição  Federal  e  artigo  332  do  CPC,  que  impõem

limitação à produção da prova. Ademais, o próprio autor admite

que o conteúdo da referida gravação foi corroborada pela sua

testemunha, indicativo de que detinha condições de obter prova

por outros meios legítimos. Assim, a gravação telefônica, obtida

de modo ilícito, não pode ser admitida como meio de prova.

 (...)

(TRT-23  -  RO:  01301.2009.021.23.00-2,  Relator:

DESEMBARGADORA  BEATRIZ  THEODORO,  Data  de

Julgamento:  29/09/2010,  2ª  Turma,  Data  de  Publicação:

30/09/2010)

(original sem grifos)

3.4. ÔNUS DA PROVA

3.4.1. CONCEITO DE ÔNUS DA PROVA
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O ônus da prova é “o encargo que se atribui a um sujeito para que

demonstre determinadas alegações de fato"18. Nesse sentido, não é propriamente

um dever, mas um encargo ou uma responsabilidade processual incumbida à parte

que tem o interesse processual de apresentar a prova, uma vez que essa parte tem

na prova importante munição para ganho de causa.

Fundamenta-se  na premissa de que a  repartição do ônus da prova

entre as partes é uma questão de oportunidade e de experiência,  bem como de

equidade entre elas.

Assim,  em  síntese,  há  regras  processuais  de  produção  de  provas

dirigidas  às  partes,  ou  seja,  ônus  subjetivo,  conforme as  regras  processuais  de

distribuição do encargo de provas; bem como relacionadas ao órgão julgador, sendo

um ônus objetivo, pois direcionam o julgador caso haja insuficiência de provas. 

Ressalte-se  que  o  ônus  objetivo  tem  fundamento  na  vedação  da

máxima non liquet, qual seja, da impossibilidade de não julgamento ante a falta de

clareza  dos  fatos  pela  sua  comprovação  ineficaz19,  baseada  no  princípio  da

inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º,  inciso XXXV, da Constituição

Federal.

Mauro Schiavi defende que o ônus de prova é apenas subjetivo, ou

seja, dirigido apenas às partes, vez que o julgador tem o direito constitucional de

julgar fundamentadamente, com base nos elementos dos autos.

Nos  termos  do  artigo  333  do  Código  de  Processo  Civil,  o  ônus

probandi compete à parte que fornecer as alegações de fatos; ou seja, ao autor da

lide o fato que constitui o seu direito alegado e ao réu o fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito alegado pelo autor. 

Na  verdade,  o  Código  de  Processo  Civil  distribui  o  ônus  de  prova

considerando a posição processual da parte (autor ou réu); a natureza dos fatos em

que se funda a ação; e ainda o interesse para o processo de prova de determinado

fato.

A Consolidação das Leis do Trabalho expressa posição legislativa da

seara trabalhista acerca do assunto em seu artigo 818, in verbis: 

18 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso De Direito Processual Civil.
8ª ed. Bahia: Editora Jus Podivm, 2013, p. 81, v. 2. 

19 SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 595.
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A prova das alegações incumbe à parte que as fizer.

Percebe-se que tanto o artigo 333 do CPC quanto o artigo 818 da CLT

têm o mesmo entendimento basilar de distribuição padrão do ônus da prova. Ambos

consagram  o  chamado  ônus  estático  da  prova  ou  ônus  tarifado  da  prova,

independente da natureza do processo ou dos fatos da causa.

Na seara processual trabalhista, não há uniformidade de interpretação

acerca do ônus da prova, uma vez que o citado artigo 818 da CLT traz uma diretriz

bem concisa. Buscando o real alcance da vontade legislativa desse dispositivo, o

consenso é de que o ônus da prova é do reclamante, pois é o autor quem deve

comprovar  o  seu  direito,  obediência  do  artigo  333  do  CPC,  aplicável

subsidiariamente e em caso de omissão, ao direito processual trabalhista, por força

do artigo 769 da CLT.

Da mesma posição é Valentin Carrion: “A regra de que o ônus pesa

sobre  quem alega  é  incompleta  (...)  1.  ao  autor  cabe  o  ônus  da  prova  do  fato

constitutivo de seu direito; 1. ao réu, o da existência do fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito do autor (CPC, art.333)”20.

O Tribunal Superior do Trabalho pacificou a questão ao emitir súmula

nº 06, item VIII:

É  do  empregado  o  ônus  da  prova  do  fato  impeditivo,

modificativo ou extintivo da equiparação salarial.

No mesmo sentido, seguem ementas:

PROVA.  ÔNUS.  COMPETE  A  CADA  UMA  DAS  PARTES

ENVOLVIDAS NA RELAÇÃO PROCESSUAL PRODUZIR, DE

FORMA INEQUÍVOCA, AS PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES.

APLICAÇÃO DOS ARTS. 818 DA CLT E 333 DO CPC. 

Na moderna processualística, a fim de se preservar o princípio

de independência e imparcialidade do Órgão Julgador, cabe às

20 CARRION, Valentim.  Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 30ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 622.
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partes produzirem as devidas provas de suas alegações, a teor

dos arts 818 da CLT e 333 do CPC.

(TRT-15 -  RO:  48753 SP 048753/2012,  Relator:  Luís  Carlos

Cândido  Martins  Sotero  Da  Silva,  Data  de  Publicação:

06/07/2012).

DISPENSA POR JUSTA CAUSA DO EMPREGADO. ÔNUS DA

PROVA. ARTIGO 818 DA CLT C/C ARTIGO 333, II DO CPC.

Nos termos dispostos no artigo 818 da Consolidação das Leis

do Trabalho c/c o artigo 331, inciso II do Código de Processo

Civil, aplicável ao processo do trabalho por força do artigo 769

na norma celetista, é ônus do empregador a comprovação da

prática de falta grave ensejadora de dispensa por justa causa

do empregado, sendo este um fato modificativo do direito do

autor.  Analisando  as  provas  carreadas  aos  autos,

especialmente os depoimentos das testemunhas, tem-se que

os fatos narrados pelo empregador não ficaram suficientemente

comprovados nos autos.

(TRT-16  94200701216004  MA  00094-2007-012-16-00-4,

Relator:  James  Magno  Araújo  Farias,  Data  de  Julgamento:

10/05/2011, Data de Publicação: 24/05/2011)

Desse modo, temos que o ônus de prova é uma regra de julgamento,

cuja finalidade é fornecer ao juiz critérios para seu convencimento e fundamentação,

nos casos em que não se produziu a prova ou esta se revelou insuficiente para sua

decisão. 

Portanto, só se usará das regras do ônus da prova quando houver um

impasse ao julgar (já que não é permitido ao juiz abster-se de solucionar a lide). A

contrario sensu, não é plausível a vulneração do artigo 818 da CLT e do artigo 333

do  CPC  quando  o  órgão  jurisdicional  soluciona  o  litígio  com  base  nas  provas

produzidas.

É nesse sentido:

PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR FORA. ÔNUS DA PROVA -

ARTIGOS 818 DA CLT E 333 DO CPC. 
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O  Regional,  com  fundamento  na  prova,  declara  que  ficou

provado o pagamento de salário por fora, explicitando que: o

autor logrou êxito em provar a existência de salário "a latere",

não merecendo reparos  a  sentença,  no particular.-.  -  Diante

desse contexto, alegação de violação dos arts. 818 da CLT e

333 do CPC,  não  viabiliza  o  conhecimento do  recurso. Não

conhecido.

(...)

DANO  MORAL  -  ÔNUS  DA  PROVA  -  PRINCÍPIO  DA

DISTRIBUIÇÃO PROVA.  ARTIGOS 818 DA CLT E 333 DO

CPC.  A  lide  não  foi  dirimida  com  base  no  princípio  da

distribuição  do  ônus  da  prova,  mas  com  base  no  conjunto

fático-probatório. Intactos, pois, o art. 818 da CLT e 333, I, do

CPC. Recurso de revista não conhecido.

(TST  -  RR:  1705200-23.2009.5.09.0006,  Relator:  Emmanoel

Pereira, Data de Julgamento: 24/04/2013, 5ª Turma, Data de

Publicação: DEJT 03/05/2013)

(original sem grifos)

3.4.2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Conforme já explicitado, a regra geral da divisão do ônus da prova nos

termos do artigo 818 da CLT e do artigo 333 do CPC, ou seja, o reclamante deve

provar  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito  e  o  reclamado,  os  impeditivos,

modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, em determinadas situações, é possível que o juízo determine

por  bem  a  transferência  do  encargo  da  produção  das  provas  à  outra  parte,

fenômeno  esse  chamado  de  inversão  do  ônus  da  prova,  com  a  finalidade  de

promover a isonomia das posições jurídico-processuais das partes. Ressalte-se que,

embora incomum, essa inversão também pode ser convencionada pelas partes.

Nesse sentido, é o que prevê o artigo 333, parágrafo único do Código

de Processo Civil:

Parágrafo único - É nula a convenção que distribui de maneira

diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;
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II  -  tornar  excessivamente difícil  a uma parte  o exercício  do

direito.

Esse instituto de inversão judicial do ônus da prova tem previsão com a

Lei nº 8.078 de 11.09.1990, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo

6º, inciso VIII, dita, in verbis:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a

inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no  processo  civil,

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando

for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de

experiências.

 

Conforme o citado dispositivo supra, são requisitos para a inversão do

ônus de prova no processo do trabalho:

a) Faculdade do juiz: que pode determinar a inversão de ofício;

b) Hipossuficiência do reclamante: não necessariamente de natureza

econômica, mas consistindo na dificuldade excessiva de ter acesso à

fonte das provas e, então, produzi-las;

c)  Verossimilhança  das  alegações:  sendo  aquelas  em  que  têm

“aparência de verdade” 21, orientando-se o juiz também pelas regras de

experiência do que ordinariamente acontece, nos termos do artigo 335

do Código de Processo Civil.

Malgrado  haver  discussões  quanto  ao  momento  processual  devido

para determinação da inversão do ônus das provas, defende o melhor entendimento

que seria antes da audiência de instrução, em decisão fundamentada.

Nesse mesmo sentido, ensina César P. S. Machado Jr: “A colheita das

provas trabalhistas é feita na audiência e este é o local e momento ideal para o juiz

verificar  a  existência  de  qualquer  circunstância  que  leva  à  inversão  do  ônus

21 LOPES. João Batista. A Prova no Direito Processual do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: RT, 2002. p.
50.
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probatório, razão pela qual deverá manifestar-se a respeito nesta oportunidade, de

forma expressa e na forma do art. 93, IX, da CF/88” 22.

Todavia, é lícita ainda a determinação da inversão na própria sentença

ou mesmo em sede de instâncias superiores, por ser uma regra de julgamento. E é

nesse sentido o posicionamento de Cândido Rangel Dinamarco 23.

Atualmente,  vem  se  defendendo  a  chamada  carga  dinâmica  na

produção  do  ônus  da  prova,  fundamentada  nos  princípios  de  cooperação

processual, boa-fé objetiva das partes, justiça e razoabilidade. Determina que o Juiz

do Trabalho, como condutor do processo, nos termos do artigo 765 da CLT, deve

onerar a parte com mais facilidade de produção de provas.

4.  MECANISMOS DE CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO

4.1 ASPECTOS LEGISLATIVOS

As normas com relação às jornadas de trabalho e duração do trabalho

são bem claras e precisas tanto na CLT, quando na CRFB/88, bem como também

em leis específicas, súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do

Trabalho e normas coletivas.

A CLT, em seu Capítulo II, nos artigos 57 ao 75, trata especificamente

da Duração do Trabalho, ou seja, da jornada de trabalho e seus aspectos. A fim de

esclarecer a correta forma de controle e fiscalização da jornada de trabalho dos

empregados,  serão  apresentadas  as  principais  imposições  procedimentais

estabelecidas  pela  legislação  bem  como  os  entendimentos  jurisprudenciais  e

sumulados dos tribunais.

A  lei  admite  três  tipos  de  registro  de  horário,  a  saber:  manual

(conhecido como "folha de ponto",  é aquele cuja marcação é efetuada de forma

manuscrita,  dia  a  dia,  com a  rubrica  do  trabalhador  e  arquivado  mensalmente),

mecânico ("relógios de ponto", onde, diariamente, é realizada a marcação tipográfica

em  cartões  individuais  de  cada  trabalhador  e,  ao  término  do  mês  laborado,

22 Apud SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2012,
p. 602.

23 DINAMARCO,  Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual  Civil.  Vol.  III.  São Paulo:
Malheiros, 2001. p. 81.
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arquivado)  e  eletrônico  (realizado  de  forma  totalmente  automatizada,  onde  a

marcação é realizada por meio de identificação eletrônica ou biométrica e os dados

permanecem  armazenados  de  forma  digital  em um software  que  capta,  trata  e

arquiva estas informações). 

O artigo 74 da CLT,  caput  e parágrafo  primeiro que determina que,  ipsis

litteris:

Art. 74 “O horário do trabalho constará de quadro, organizado

conforme modelo expedido pelo Ministro do Trabalho, Indústria

e Comércio, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será

discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os

empregados de uma mesma seção ou turma.

§  1º  -  O  horário  de  trabalho  será  anotado  em  registro  de

empregados com a indicação de acordos ou contratos coletivos

porventura celebrados.”

Observe-se ainda que há um regime específico para microempresas e

empresas de pequeno porte, que seguem o artigo 51 da Lei Complementar nº 123

de 14.12.2006. E também que caso o labor for executado fora do estabelecimento

de  trabalho,  o  horário  dos  empregados  constará,  explicitamente,  de  ficha  ou

papeleta em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 74 da

CLT.

É  importante  ressaltar  a  possibilidade  da  adoção  do  sistema  de

compensação de horas, mais comumente utilizado sob a forma do banco de horas,

que compensa as horas extras trabalhadas pelo empregado (limite de duas por dia),

não as remunerando imediatamente, pois podem ser usadas como compensação

para reduzir a jornada de trabalho do empregado.

O banco de horas  adequa a jornada de trabalho do empregado às

necessidades e demandas do empregador. Registre-se que o banco de horas deve

abranger  todos  os  empregados,  independente  da  contratação  se  dar  por  prazo

determinado ou indeterminado, e depende de norma coletiva para ser válido.
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As normas coletivas são muito comuns na prática trabalhista e, com

não poderia ser diferente, têm grande papel no meio de cálculo das horas laboradas.

Mister também lembrar ainda da súmula nº 366 do TST que dispõe:

CARTÃO  DE  PONTO  –  REGISTO  –  HORAS  EXTRAS  –

MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE

TRABALHO.

Não  serão  descontadas  nem  computadas  como  jornada

extraordinária as variações de horário do registro de ponto não

excedentes de cinco minutos,  observado o limite  máximo de

dez  minutos  diários. Se  ultrapassado  esse  limite,  será

considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a

jornada normal.

(original sem grifos)

É de suma importância a citação do parágrafo 2º deste artigo da CLT.

O conteúdo desse dispositivo, nos leva a entender que a vontade do legislador ao

conferir  a  expressão “estabelecimentos”  seria  de  englobar  também as filiais  das

empresas. Segue seu conteúdo:

§ 2º - 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.

 (original sem grifos)

 

Depreende-se que, em regra, caso o trabalhador-autor pleiteie em juízo

determinado direito acerca da duração de trabalho, como horas extraordinárias ou

intervalos  interjornadas,  a  ele  incumbe  a  comprovação  do  fato,  por  ser  este

constitutivo de seu direito, à luz do já mencionado artigo 818 da CLT c/c artigo 333

do CPC. Entretanto, uma vez que o empregador mantenha mais de 10 empregados,

inverte-se o ônus da prova quanto a essa matéria, sendo do empregador o encargo
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de provas fato extintivo, impeditivo ou modificativo do réu a fim que o juízo não

considere  os  fatos  narrados  na  inicial,  desincumbindo-se  o  reclamante  do  ônus

probandi nessa hipótese. Seguem ementas pertinentes:

JORNADA DE TRABALHO. PROVA. ÔNUS. HORAS EXTRAS.

Alegada,  pelo  empregado,  a  prestação  de  serviços  com

duração superior à legal, a ele incumbe o ônus da prova, por

ser  o  fato constitutivo  do  direito  ao  recebimento  de  horas

extras. Imprestáveis, à satisfação do encargo, depoimentos de

testemunhas que, pela percepção do juízo de primeiro grau,

revelaram-se inidôneos e pouco convincentes. Prevalência dos

efeitos do princípio da imediação do juiz, os quais permitem a

adequada aferição da verossimilhança da prova oral. Recurso

conhecido e desprovido.

(TRT-10  –  RO/DF:  00029-2007-001-10-00-8,  Relator:

Desembargador  JOÃO  AMÍLCAR,  Data  de  Julgamento:

01/08/2007, 2ª Turma, Data de Publicação: 24/08/2007)

(original sem grifos)

RECURSO  DE  REVISTA.  HORAS  EXTRAS.  ÔNUS  DA

PROVA. INVERSÃO. SÚMULA N.º 338, I, DO TST. 

Nos termos do art. 333, I, do CPC, cabe ao autor a prova do

fato  constitutivo  de  seu  direito.  Dessarte,  se  o  Reclamante

postula horas extras, tem ele, a princípio, o encargo de provar a

efetiva  prestação  do  labor  suplr.  Conquanto  tenha  o

Reclamante  o  ônus  da  prova,  pode  ocorrer  a  inversão  do

encargo  probatório  em  relação  às  horas  extras,  quando

configurada a hipótese do item I da Súmula n.º 338 do TST. No

caso dos autos, a Corte de origem deixou patente tanto o não

enquadramento do Reclamante na exceção do art.  62, II,  da

CLT quanto a juntada meramente parcial dos cartões de ponto

do período em que vigorou o contrato de trabalho.  Ora,  não

tendo o empregador cumprido com a sua obrigação legal de

manter o controle da jornada de trabalho do Reclamante (art.

74, § 2.º, da CLT), deve ser a ele imputado o ônus da prova

quanto  à  inocorrência  do  labor  suplementar,  sendo  inviável

transferir  esse  encargo  probatório  ao  empregado. Dessarte,

não poderia a Corte de origem ter negado validade à jornada

de trabalho declinada na inicial ou no depoimento pessoal do
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Reclamante, nos meses em que ausente o registro da jornada

de  trabalho,  ao  fundamento  de  que  ausente  a  indicação,

mesmo que por amostragem, de diferenças de horas extras,

pois cabia ao empregador a prova da incorreção no horário de

trabalho  mencionado  pelo  Reclamante.  Recurso  de  Revista

conhecido e provido.

(TST  -  RR:  443-44.2010.5.02.0090,  Relator:  Maria  de  Assis

Calsing, Data de Julgamento, 4ª Turma, Data de Publicação:

DEJT 07/06/2013)

(original sem grifos)

Nesse  contexto,  impera-se  a  citação  e  transcrição  da  importante

súmula nº 338 do TST, ipis litteris:

TST Enunciado nº 338 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REGISTROS DE HORÁRIO – ÔNUS

DA PROVA 

É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados

o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A

não-apresentação  injustificada  dos  controles  de  freqüência gera

presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode

ser elidida por prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 - alterada pela

Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)

II  -  A presunção de veracidade da jornada de trabalho,  ainda que

prevista  em instrumento  normativo,  pode ser  elidida  por  prova  em

contrário. (ex-OJ nº 234 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída

uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da

prova, relativo  às  horas  extras,  que  passa  a  ser  do  empregador,

prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. (ex-OJ

nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003)

(original sem grifos)

Importantíssima súmula nos processos trabalhistas, que muito protege

o trabalhador,  dispõe  em seus  itens  I  e  II  que  a  apresentação injustificada dos

registros de frequência gera a presunção  juris tantum de veracidade dos fatos do
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reclamante, bem como que a presunção de veracidade da jornada de trabalho é

passível de ser elidida por outros meios de prova, como o testemunhal, por exemplo

– ainda que haja previsão em instrumentos normativos. Nesse sentido, ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA -

HORAS  EXTRAORDINÁRIAS  -  CARTÕES  DE  PONTO  -

SÚMULA Nº 338 DO TST.

Consta  do  acórdão  regional  que,  conforme  os  próprios

controles de ponto acostados,  o reclamante estava sujeito à

jornada  ordinária  de  seis  horas,  e  não  de  oito  horas  como

afirmado na contestação . Também das premissas fixadas pelo

Tribunal  Regional  nota-se  que,  aplicada  a  presunção  de

veracidade da jornada inicial, esta não foi elidida por prova em

contrário, uma vez que a empresa não apresentou controles de

jornada a contento. Incidência da Súmula nº 338, I e II, do TST.

Assim,  desconstituir  as  assertivas  do  julgador  a  quo  nos

remete, obrigatoriamente, ao vedado revolvimento dos fatos e

das  provas,  a  teor  da  Súmula  nº  126  do  TST .  Agravo  de

instrumento desprovido.

(TST - AIRR 95341-80.2007.5.05.0022, Relator: Luiz Philippe

Vieira  de  Mello  Filho Data  de  Julgamento:  15/08/2012,  4ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 20/08/2012)

O  item  III  desta  súmula  menciona  “horários  de  entrada  e  saída

uniformes”, também chamados de horários britânicos ou rígidos, que são aqueles

registros de entrada e de saída, cujas marcações de horas são idênticas, ,  com

nenhuma  ou  pouquíssima  variação,  indo  de  encontro  à  verdadeira  jornada

vivenciada no contrato de trabalho. A seguir, a aplicabilidade em ementa:

RECURSO  DE  REVISTA.  REGISTROS  INVARIÁVEIS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 338, III, do TST.

A  jurisprudência  iterativa  e  notória  desta  Corte  já  firmou

entendimento  no  sentido  de  que  os  cartões  de  ponto  com

horários  uniformes  são  inválidos.  Assim,  ao  atribuir  o  ônus

probatório ao reclamante, o TRT contrariou o item III do verbete

sumular 338 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.
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(TST  -  RR:  470-61.2011.5.05.0493,  Relator:  Augusto  César

Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 26/06/2013, 6ª Turma,

Data de Publicação: DEJT 28/06/2013.)

Apesar da obrigatoriedade do registro de controle da jornada atingir

apenas os empregadores com mais de 10 funcionários (inteligência do parágrafo 2º

do artigo 74 da CLT), são poucos os empregadores que abrem mão dessa faculdade

legal.  A larga maioria dos empregadores, com vistas à maior segurança frente a

eventuais  reclamações trabalhistas,  decide fazer  o  controle  da jornada,  a fim de

constituírem contraprova do pleito  de  horas  extraordinárias;  ainda que eventuais

irregularidades  quanto  à  duração  do  trabalho  alegados  na  exordial  ser  um  fato

constitutivo do direito do trabalhador-autor, ou seja, de ônus do obreiro.

4.2 PORTARIAS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Por  serem  entendidas  como  de  destacada  relevância,  serão

apresentadas  a  seguir,  conforme  ordem  cronológica,  as  portarias  e  instruções

normativas  elaboradas  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  São  fontes

norteadoras dos meios de registros de jornadas de trabalho e de decisões judiciais,

pois visam tanto esclarecer a legislação vigente e evitar fraudes e transgressões

normativas,  bem  como  uniformizar  o  controle,  a  fim  de  melhor  fiscalização  e

apuração em eventuais ações trabalhistas.

Com  o  advento  da  Lei  7.855  de  1989,  foi  dada  nova  redação  ao

parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, admitindo-se também o registro de horário por

meio de controles de ponto eletrônicos. Todavia, não apresentava mais diretrizes, o

que se quedou por não restringir nem organizar como os empregadores usariam

esses pontos informatizados nem a proteção das máquinas ante eventuais fraudes. 

Era ainda mais comum do que se vê atualmente que os empregadores

que migravam para os pontos eletrônicos,  o  fizessem de má-fé,  usando-os para

privilegiar seus interesses e, por conseguinte, sonegando direitos trabalhistas acerca

das jornadas de trabalho.

Com  vistas  a  mais  essa  modalidade  de  registro,  tecnológica  e  tão

facilmente fraudulenta, o Ministério do Trabalho e Emprego decidiu por bem elaborar
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a Portaria nº 3.626, de 13 de novembro de 1991, dispondo acerca do registro de

empregados,  das  anotações  na  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  e  do

registro de horário de trabalho, numa tentativa de organizar os registros eletrônicos

de frequência.

Em seu  artigo  14,  previu  que:  “Permanece  como  modelo  único  de

quadro de horário de trabalho o aprovado pela Portaria nº 576, de 06 de janeiro de

1941”.

Conforme  visto,  o  parágrafo  2ª  do  artigo  74,  da  CLT  prevê  a  pré-

assinalação do período de repouso. No entanto, a referida Portaria nº 3.626/91, em

seu artigo 13,  caput, dispensa o registro dos intervalos de repouso e alimentação,

desde  que  haja  a  indicação  do  empregador  no  registro  de  horário.  Vejamos

conteúdo desse artigo, caput:

Art. 13. “A empresa que adotar registros manuais, mecânicos

ou  eletrônicos  individualizados  de  controle  de  horário  de

trabalho, contendo a hora da entrada e de saída, bem como a

pré-assinalação  do  período  de  repouso  ou  alimentação,  fica

dispensada do uso de quadro de horário (art. 74 da CLT).”

Assim, pode ser dito que a obrigatoriedade do quadro de horários foi

revogada pela Portaria n. 3.626/91, do MTE, para as empresas que adotem meios

de registro de jornada.

Sobre a exceção contida no inciso I do artigo 62 da CLT24, relativa aos

empregados que exercem função externa, o Ministério do Trabalho, com a edição

dessa portaria, impôs ao empregador a obrigação de fiscalizar sua jornada por meio

de ficha ou papeleta, que deverá ficar em poder do empregado (artigo 13, parágrafo

único da Portaria n. 3.626/91, do Ministério do Trabalho e Emprego).

24 Dispõe o artigo 62 da CLT, caput e inciso I: 

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

“I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho,

devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social  e no registro de

empregados.
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Ainda, com base no artigo art. 74, § 2º, da CLT e ainda do referido

artigo  13  da  Portaria  nº  3.626/91  do  MTE,  há  entendimentos  jurisprudenciais

reiterados  de  que  a  mera  ausência  de  assinatura  nos  registros  de  horário  de

trabalho não gera sua automática invalidade e nem a inversão do ônus de prova

quando à frequência do empregado para o encargo do empregador. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA -

HORAS  EXTRAORDINÁRIAS  -  CARTÕES  DE  PONTO

APÓCRIFOS – VALIDADE.

A mera ausência de assinatura nos registros de frequência não

ocasiona a sua invalidade,  por não existir no art. 74, § 2º, da

CLT imposição de que os controles sejam chancelados pelo

empregado.  Pontue-se  que  as  instruções  do  Ministério  do

Trabalho,  editadas  com  espeque  naquele  dispositivo,  não

acenam com exigência de tal jaez, como se infere da leitura da

Portaria  nº  3.626/91  (atualizada  pela  Portaria  nº  41/2007).

Desse  modo,  se  os  registros  foram  apresentados  pela

reclamada e continham horários variáveis, não há razão para

se  presumir,  de  plano,  a  veracidade da  jornada de  trabalho

declinada  na  inicial,  competindo  ao  reclamante  o  ônus  de

provar a existência de labor em horário diverso do constante

nos registros de frequência, por se tratar de fato constitutivo do

seu  direito. Por  corolário,  no  caso  vertente,  não  se  há  de

cogitar  na  reforma  da  decisão  impugnada.  Agravo  de

instrumento desprovido.

(TST  -  AIRR:  1984000220085020065,  Relator:  Luiz  Philippe

Vieira  de  Mello  Filho,  Data  de  Julgamento:  29/05/2013,  7ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 07/06/2013) 

(original sem grifos)

RECURSO  DE  REVISTA.  INTERVALO  INTRAJORNADA.

CARTÕES DE PONTO INVARIÁVEIS. ÔNUS DA PROVA. 

A pré-assinalação  do  intervalo  intrajornada nos  controles  de

frequência é procedimento decorrente da autorização do art.

74, § 2º, da CLT e da Portaria nº 3.626/91 do Ministério do

Trabalho.  Não há inversão do ônus da prova, ante a falta de
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anotações  diárias  pelo  trabalhador. Precedentes.  Não

conhecido.

(...)

(TST - RR: 155008320095040025, Relator: Emmanoel Pereira,

Data  de  Julgamento:  01/06/2011,  5ª  Turma,  Data  de

Publicação: DEJT 10/06/2011)

(original sem grifos)

INTERVALO  INTRAJORNADA.  PRÉ-ASSINALAÇÃO.

VALIDADE. 

O art. 74, § 2º, da CLT, confere validade às folhas de ponto

com intervalos pré-assinalados. No mesmo sentido a Portaria

MTPS/GM  nº  3.626  de  13.11.91,  conforme  art.  13.  Assim,

cartão pré-assinalado é válido para a evidenciação do tempo

de  intervalo  intrajornada  desfrutado  pelo  trabalhador e,  não

tendo  o  Reclamante  produzido  qualquer  prova  em  sentido

contrário,  não  se  cogita  de  condenação  em  horas  extras

decorrentes de violação ao art. 71 da CLT. Recurso ordinário

do Autor a que se nega provimento.

(TRT-9  23542009322908  PR  2354-2009-322-9-0-8,  Relator:

UBIRAJARA  CARLOS  MENDES,  1A.  TURMA,  Data  de

Julgamento: 25/02/2011)

(original sem grifos)

Dessa forma, conclui-se que o papel da Portaria nº 3.626/91 foi o de

reforçar o conteúdo do art. 74, § 2º, da CLT quanto à obrigatoriedade de registros de

horários  de  entrada  e  de  saída  do  trabalho  em  empresas  com mais  de  dez

trabalhadores;  firmar  ainda  o  entendimento  que  o  cartão  pré-assinalado  pelo

empregado é válido e não serve como fundamento para a inversão do ônus da prova

e nem para a invalidação dos registros; bem como e reforçar que permanece como

único modelo de quadro de horário de trabalho o então já aprovado pela Portaria nº

576/41.

Logo após a edição da Portaria nº 3.626/91 do Ministério do Trabalho e

Emprego, a próxima importante emitida pelo órgão foi a Portaria nº 1.121/95, que

discorria  acerca  da  informatização  do  registro  de  empregados  e  demais  dados

relativos  ao  contrato  de  trabalho,  determinando,  entre  outras  medidas,  a
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possibilidade de adoção de sistema informatizado que utilizasse meio magnético ou

ótico;  sem,  no entanto,  gerar  grandes impactos  no meio de registro  de  horários

laborados.

Ainda sem grandes inovações, temos a Portaria nº 556 de 16 de abril

de  2003,  dispondo  sobre  a  faculdade  de  adoção  do  sistema  eletrônico  para  o

controle de jornada do pessoal pertencente à categoria "c", a que se refere o art. 239

da Consolidação das Leis do Trabalho, determinando ainda que essa adoção não

dispensa o empregado de portar cópia do registro da jornada de trabalho, conforme

§ 4º do art. 239 da CLT.

Para fins de elucidação, segue o referido artigo 239 da CLT, in verbis:

Art.  239  –  “Para  o  pessoal  da categoria  "c",  a  prorrogação do

trabalho independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo,

entretanto,  exceder  de 12 (doze)  horas,  pelo  que as empresas

organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de

trens com destacamentos nos trechos das linhas de modo a ser

observada a duração normal de oito horas de trabalho.

 § 1º - Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois

de cada jornada de trabalho haverá um repouso de 10 (dez) horas

contínuas,  no  mínimo,  observando-se,  outrossim,  o  descanso

semanal.

§ 2º - Para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o

presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação, em

viagem,  e  hospedagem,  no  destino,  concederá  uma  ajuda  de

custo para atender a tais despesas.

§ 3º - As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão

organizadas  de  modo  que  não  caiba  a  qualquer  empregado,

quinzenalmente, um total de horas de serviço noturno superior às

de serviço diurno.

§ 4º - Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente

artigo  serão  registrados  em  cadernetas  especiais,  que  ficarão

sempre  em  poder  do  empregado,  de  acordo  com  o  modelo

aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comercio.” 25

25 O artigo 237 da CLT, em sua alínea c, elenca como categoria “c” os ferroviários responsáveis pelas
equipagens de trens em geral.
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As empresas estas que são obrigadas por lei a manter o controle de

jornada registrada foram de fato impactadas com o advento da Portaria nº 1.510/09

do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa portaria se revelou como uma espécie

de “divisor de águas” no controle de ponto, tendo sido muito debatida - criticada por

uns e defendida por outros, como veremos a seguir.

Ela  instituiu  o  Registro  de  Ponto  Eletrônico  (REP)  e  disciplinou  o

registro  eletrônico de ponto.  Importante ressaltar  que essa portaria  não aboliu  a

ainda legítima e lícita opção do empregador do pelo uso de registro manual (escrito)

nem pelo mecânico (uso de cartão). Todavia, é sabida a preferência pelo controle

eletrônico das jornadas de trabalho, ante a sua praticidade e entendimento, muitas

vezes equivocado, além de ser menos propenso às fraudes.

Define  o  REP  como  sendo  “...  o  conjunto  de  equipamentos  e

programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e

saída dos trabalhadores das empresas, previsto no art. 74 da Consolidação das Leis

do Trabalho – CLT...”, conforme artigo seu artigo 1º.

Com  base  no  acesso  ao  inteiro  teor  desta  Portaria  nº  1.510/09,  é

rapidamente  perceptível  que  ela  tem  um  teor  bem  inflexível  quanto  ao

funcionamento dos controles eletrônicos de ponto, pois a mesma impõe o uso de um

único  tipo  de  equipamento  para  marcação  do  ponto  eletrônico,  estritamente

descritivo, sob pena de invalidação dos registros de empregados. Ou seja, há um

único meio de controle eletrônico como podemos perceber,  claramente, em seus

artigos 10 e 28, respectivamente, in verbis:

Art. 10. – “O REP deverá atender aos seguintes requisitos:

I  -  não  permitir  alterações  ou  apagamento  dos  dados

armazenados na Memória de Registro de Ponto;

II - ser inviolável de forma a atender aos requisitos do art. 2º26;

III  -  não  possuir  funcionalidades  que  permitam  restringir  as

marcações de ponto;

26 Art. 2º da Portaria nº 1.510/09: “O SREP deve registrar fielmente as marcações efetuadas, não
sendo permitida qualquer ação que desvirtue os fins legais a que se destina, ...”
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IV  -  não  possuir  funcionalidades  que  permitam  registros

automáticos de ponto; e

V - possuir identificação do REP gravada de forma indelével na

sua estrutura externa, contendo CNPJ e nome do fabricante,

marca, modelo e número de fabricação do REP.

Parágrafo único. O número de fabricação do REP é o número

exclusivo  de  cada  equipamento  e  consistirá  na  junção

sequencial  do  número  de  cadastro  do  fabricante  no  MTE,

número de registro do modelo no MTE e número série único do

equipamento.”

Art.  28.  -  “O  descumprimento  de  qualquer  determinação  ou

especificação  constante  desta  Portaria  descaracteriza  o

controle  eletrônico de jornada,  pois  este  não se prestará às

finalidades que a Lei lhe destina, o que ensejará a lavratura de

auto  de  infração  com  base  no  art.  74,  §  2º,  da  CLT,  pelo

Auditor-Fiscal do Trabalho.”

Também percebemos sua pouca flexibilidade em jurisprudências, que

decidem pela  invalidação  dos  pontos  eletrônicos  com fundamento  nos  preceitos

dessa portaria:

JORNADA  DE  TRABALHO.  DESCONSTITUIÇAO  DOS

REGISTROS DE HORÁRIO. 

Registrados os horários de trabalho de forma eletrônica, até a

edição da Portaria MTE Nº 1.510, de 21/08/2009, exige-se que

o  empregador  comprove  que  o  seu  sistema  não  permite  o

manuseio por terceiros. Demonstrado nos autos que o sistema

eletrônico de registro de horário era passível de alteração, os

horários marcados eletronicamente são inválidos para a prova

da jornada efetivamente cumprida pela reclamante.

(...)

(TRT-4 – RO/ RS 0015300-08.2009.5.04.0662, Relator: Lucia

Ehrenbrink,  Data  de  Julgamento:  14/04/2010,  2ª  Vara  do

Trabalho de Passo Fundo)
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(original sem grifos)

CONTROLES DE JORNADA. RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO.

FINALIDADE. ASPECTOS FORMAIS (ART. 74, § 2.º, DA CLT).

Os "relatórios de apontamentos" que a Reclamada menciona

como  expressivos  de  jornada  de  trabalho  são  extratos

indicativos do local de trabalho, serviço executado, quantidade

e preço da produção. Conquanto também sejam mencionados

os  horários  de  trabalho,  tais  documentos  não  se  prestam à

comprovação  da  jornada  de  trabalho  cumprida  pelo

trabalhador,  porque  são  de  produção  unilateral,  sem

lançamentos ou autenticação pelo empregado, confeccionados

para outro fim e em desacordo com as instruções expedidas

pelo Ministério do Trabalho (art. 74, § 2.º, da CLT). Nos termos

da  norma  celetista,  o  registro  de  entrada  e  saída  deve  ser

anotado pelo  próprio  empregado e,  sendo mecânico,  deverá

conter  sua  assinatura.  A  disciplina  do  Sistema  de  Registro

Eletrônico de Ponto - SREP (Portaria MTE 1.510/09, alterada

pela Portaria MTE 2.233/09), por sua vez, menciona requisitos

que tais documentos não atendem, a exemplo da instalação

(não demonstrada) de Registrador Eletrônico de Ponto - REP

(art. 3.º) e a existência de Comprovante de Registro de Ponto

do  Trabalhador  (art.  11). Não  é  esta  a  hipótese  dos  autos,

tampouco, repita-se, a finalidade que tais extratos expressam.

A ausência dos cartões-ponto fez incidir a presunção relativa

de veracidade da jornada indicada na exordial, consoante os

termos da Súmula nº 338 do C. TST, que pode ser elidida por

prova em contrário, não produzida, "in casu". Recurso ordinário

da Reclamada a que se nega provimento, neste ponto.

(TRT-9  PR  1391-2009-669-9-0-7,  Relator:  UBIRAJARA

CARLOS  MENDES,  1A.  TURMA,  Data  de  Publicação:

09/09/2011)

(original sem grifos)

JORNADA  DE  TRABALHO.  DESCONSTITUIÇAO  DOS

REGISTROS DE HORÁRIO.

Registrados os horários de trabalho de forma eletrônica,  até a

edição da Portaria MTE Nº 1.510, de 21/08/2009, exige-se que



43

o  empregador  comprove  que  o  seu  sistema  não  permite  o

manuseio por terceiros. Demonstrado nos autos que o sistema

eletrônico de registro de horário era passível de alteração, os

horários marcados eletronicamente são inválidos para a prova

da jornada efetivamente cumprida pela reclamante.

(...)

(TRT-4  -  RO:  153000820095040662  RS  0015300-

08.2009.5.04.0662,  Relator:  LUCIA  EHRENBRINK,  Data  de

Julgamento: 14/04/2010, 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo)

(original sem grifos)

DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO. BANCO DE HORAS.

AUSÊNCIA  DE  ACORDO  COLETIVO  OU  DOCUMENTO

AUTORIZADOR.  CARTÃO  DE  PONTO  ELETRÔNICO.

MANIPULAÇÃO INDEVIDA. INVALIDADE DOS REGISTROS E

DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA

SÚMULA N.º 85, DO C. TST. 

Conforme se depreende das disposições contidas no art. 59,

caput,  da  CLT,  inválida  é  a  adoção  de  sistema  de

compensação de horários quando ausente norma coletiva ou

outro  documento  autorizador.  Demonstrada  a  existência  de

manipulação  irregular  e  a  ocorrência  de  travamentos  no

sistema  eletrônico  de  ponto,  além  de  outros  aspectos  que

comprometem as informações dos controles de ponto, cabe ao

julgador  declarar  a  invalidade  dos  registros e  do  banco  de

horas, arbitrando jornada de trabalho compatível com o acervo

probatório, sem a incidência dos termos da Súmula n.º 85, do

C. TST.

(TRT-6 – RO/ PE 0000206-09.2010.5.06.0022, Relator: Valéria

Gondim Sampaio Data de Julgamento: 17/12/2010)

(original sem grifos)

O parágrafo 2º do art. 74 da CLT admite a pré-assinalação do período

de repouso. Logo, é facultado ao empregador exigir ou não o registro da entrada e

saída dos intervalos de seus empregados.  Entretanto,  as convenções e acordos

coletivos de trabalho poderão prever a obrigatoriedade da marcação nos intervalos.
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Logo de início, criou-se muita insegurança entre os empregadores e

alguns pensadores do direito, chegando a impactar inclusive fabricantes de controles

eletrônicos de jornada, o que levou a certa onda de repúdio em face desses novos

regramentos rígidos e de difícil compreensão pela larga maioria dos empregadores

(inclusive ante sua extensão).

Por outro lado, percebe-se por meio dessa portaria a preocupação do

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  de  impedir  a  adulteração  ou  falsificação  dos

registros de jornada. Entretanto, tendo em vista o teor rígido da referida portaria,

bastaria uma simples modificação legislativa - na seara trabalhista ou mesmo na

penal.

Cuide-se ainda para não se ter a falsa esperança de que o mero uso

do  ponto  eletrônico  afasta  toda  e  qualquer  fraude  no  cômputo,  tornando-se  um

documento de presunção juris et de jure, ou seja, absoluta; haja vista que pode ser

ilidida por outros meios de prova. Seja essa esperança por parte do empregador ou

mesmo por parte do Poder Judiciário. Nesse sentido:

HORÁRIOS  DE  TRABALHO.  SISTEMA  ELETRÔNICO  DE

CONTROLE.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DOS

REGISTROS. ELISÃO. OCORRÊNCIA. 

Comprovando-se  a  irrealidade  dos  registros  constantes  dos

controles  eletrônicos  de  horários  de  trabalho,  no  que  diz

respeito às durações das jornadas, correta é a condenação da

recorrente ao pagamento das horas extraordinárias reveladas

pela  prova  testemunhal,  porquanto  elidida  a  respectiva

presunção de veracidade (princípio da primazia da realidade).

Recurso ordinário não acolhido quanto a esse aspecto.

(TRT-6 - RO: PE 0044300-30.2009.5.06.0102, Relator: Nelson

Soares Júnior, Data de Julgamento: 26/04/2011)

RECURSO  DE  REVISTA  DO  RECLAMANTE.  INTERVALO

INTRAJORNADA.  SUPRESSÃO.  PAGAMENTO.  HORA

EXTRAORDINÁRIA INTEGRAL. (...)

 1.  HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PONTOS ELETRÔNICOS.

PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA

DE  VERACIDADE  DA  JORNADA  ANOTADA.
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CONTRARIEDADE  À  SÚMULA  Nº  338,  II.  NÃO

CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 

De conformidade com a Súmula nº 338, II, conquanto a jornada

anotada nos pontos eletrônicos goze de presunção relativa de

veracidade, pelo fato de tais documentos estarem previstos em

normas  coletivas,  a  prova  em  contrário  afasta  a  aludida

presunção. Na hipótese dos autos, afastada a validade desses

documentos,  por  não  espelharem  a  real  jornada  diária  de

trabalho  do  autor,  recorreu  o  egrégio  Tribunal  Regional  aos

demais elementos probatórios, a fim de verificar a veracidade

dos horários informados na inicial, o que restou confirmado por

meio da prova testemunhal produzida pelo reclamante. Assim,

diversamente  do  alegado,  a  decisão  regional  revela-se  em

consonância com a Súmula nº 338, II. Agravo de instrumento a

que se nega provimento. 

(...)

(TST  -  ARR:  102-91.2010.5.04.0662,  Relator:  Guilherme

Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 22/05/2013, 5ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 31/05/2013)

(original sem grifos)

RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAS. INVALIDADE DOS

REGISTROS  DE  PONTO  ELETRÔNICOS.  INVERSAO  DO

ÔNUS DA PROVA. 

Demonstrado  que  havia  registro  paralelo  (manual)  de  horas

trabalhadas, bem como a modificação dos registros eletrônicos

de forma a mascarar as horas extras prestadas, e não tendo a

reclamada,  apesar  de  instada  para  tanto,  apresentado  os

documentos  indicados  pelo  magistrado  de  primeiro  grau,

impõe-se  inverter  o  ônus  da  prova  para  reconhecer  como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, conforme

art. 359 do CPC, deferindo, por consequência, parcialmente as

horas extras pleiteadas, diante da confissão quanto ao gozo de

intervalo intrajornada e ausência de prova de labor nos dias de

descanso. Recurso conhecido e não provido.

(TRT-14  -  RO:  O  0000392,  Relator:  DESEMBARGADORA

ELANA CARDOSO LOPES, Data de Julgamento,  PRIMEIRA

TURMA,  Data  de  Publicação:  DETRT14  n.0165,  de

10/09/2010)

(original sem grifos)
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Outra  questão  pertinente  quanto  às  fraudes  é  a  variedade  de

possibilidades de sua manifestação. Mesmo com todas as proteções ofertadas pelos

órgãos pertinentes, práticas como pontos registrados por terceiros, registro de fim de

jornada com a continuidade da mesma, alteração de dados do sistema, entre muitos

outros, ainda são muito frequentes. Mesmo com toda a proteção  da identificação

eletrônica ou biométrica, é possível, por exemplo, que o funcionário seja coagido ou

orientado a marcar horas não condizentes com a realidade; ou ainda, a registrar o

fim de sua jornada, mas permanecer trabalhando. É como decidido:

HORAS EXTRAS. REGISTROS DE JORNADA FRAUDADOS.

A teor do artigo 74, 2º, da CLT, é obrigação do empregador que

conta  com  mais  de  dez  trabalhadores  na  empresa  manter

anotações da hora de entrada e de saída, em registro manual,

mecânico  ou  eletrônico.  Tal  exigência  legal  justifica-se  pela

necessidade  de  ser  pré-constituída  a  prova  da  jornada  de

trabalho do empregado, tendo em vista que a remuneração é

geralmente  determinada  pela  unidade  de  tempo  trabalhado,

sendo  os  registros  de  jornada  a  fonte  da  credibilidade  dos

pagamentos. Entretanto, se o empregador frauda o registro dos

horários de trabalho do obreiro, é evidente que resulta frustrada

a prova da jornada de trabalho efetivamente praticada ao longo

do contrato de trabalho, pelo que tem-se por desincumbido o

autor do ônus de provar a jornada de trabalho informada na

petição inicial, a qual é de ser admitida como verdadeira pela

aplicação  subsidiária  do  inciso  I  do  artigo  359  do  do  CPC.

Recurso da reclamada a que se nega provimento.

(TRT-4  -  RO:  164009519925040402  RS  0016400-

95.1992.5.04.0402,  Relator:  VALDIR  DE  ANDRADE  JOBIM,

Data  de  Julgamento:  10/05/1995,  2ª  Vara  do  Trabalho  de

Caxias do Sul)

(original sem grifos)

I  -  Duplo  registro  de  jornada.  Fraude.  Havendo  prova

testemunhal  de  que  a  empresa  efetivava  duplo  registro  de
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jornada,  sendo que os  controles  que consignavam as horas

extras não pagas não foram trazidos aos autos,  há que ser

decretada a nulidade dos controles apresentados,presumindo-

se  válida  a  jornada  declinada  na  exordial,conforme

entendimento expresso no item I da Súmula nº 338 do TST.

(...)

(TRT-2 - RECORD: 768200534102005 SP 00768-2005-341-02-

00-5,  Relator:  DELVIO  BUFFULIN,  Data  de  Julgamento:

19/10/2006, 12ª TURMA, data de publicação: 10/11/2006)

(original sem grifos)

Sem dúvida, uma das maiores críticas quando a essa portaria repousa

sobre a sua constitucionalidade, ante o questionamento de violação do artigo 87,

parágrafo único, inciso II da Constituição Federal, in verbis:

Art.  87  –  “Os  Ministros  de  Estado  serão  escolhidos  dentre
brasileiros  maiores  de  vinte  e  um anos  e  no  exercício  dos
direitos políticos.
Parágrafo  único  -  Compete  ao  Ministro  de  Estado,  além de
outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:
(...)
II  -  expedir  instruções para a  execução das leis,  decretos e

regulamentos”

Da mesma forma, é o estabelecido nos termos do artigo 913 da CLT:

Art.  913 – “O Ministro do Trabalho expedirá instruções, quadro,
tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta
Consolidação.

Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu
regimento  interno  e  o  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  às
normas contidas nesta Consolidação.”

Os dispositivos acima estabelecem expressamente que o Ministério do
Trabalho e Emprego é competente para expedir portarias e instruções, mas nesse
caso, ao forçar o uso de um novo e único sistema eletrônico, estaria ele excedendo
suas atribuições, afrontando, além dos artigos acima, também o artigo 5º, inciso II,
da Constituição que preceitua: 
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“Ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude de lei.”

Deve-se ressaltar que portaria é um ato administrativo por meio do qual

as “autoridades de nível inferior ao de Chefe de Executivo (...) dirigem-se aos seus

subordinados, transmitindo decisões de efeito interno...” 27, não podendo, portanto, ir

de encontro ou além do que determinar a lei. 

Todavia, não é esse o entendimento dominante pelos tribunais. Estes

não só usam da referida portaria como fundamento dos seus julgados, como já se

posicionaram pela constitucionalidade dela. 

Segue ementa do STJ acerca do tema:

MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO FACULDADE DE

MEDICINA.  EMPREGADORA.  ATO  NORMATIVO  DO

MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.

PORTARIA Nº 1.510/2009. NORMA GENÉRICA E ABSTRATA.

REGULAMENTA O REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO E A

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE

PONTO  -  SREP.  IMPUGNAÇÃO  DE  LEI  EM  TESE.  NÃO

CABIMENTO  DO  MANDAMUS.  SÚMULA  266/STF  E

JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 

1.  A  impetrante,  uma  fundação,  busca  suspender

definitivamente a Portaria nº 1.510, de 21.8.2009, do Ministro

de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego,  a  qual  regulamenta,  de

forma genérica e abstrata, "o registro eletrônico de ponto e a

utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP"

(caput  do  art.  1º),  esse  definido  como  "o  conjunto  de

equipamentos  e  programas  informatizados  destinados  à

anotação  por  meio  eletrônico  da  entrada  e  saída  dos

trabalhadores  das  empresas,  previsto  no  art.  74  da

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  -  CLT,  aprovada  pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943" (parágrafo único

do art. 1º). 

2.  Deixando-se  de  apontar  qualquer  ato  concreto,

especificamente praticado contra a ora impetrante pelo Ministro

de Estado, e atacando-se, na verdade, tão somente, a validade

27 MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de.  Curso de  Direito  Administrativo.  27ª  ed.  Ed  Malheiros
Editores, São Paulo, 2010, p. 440.
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da  mencionada  portaria,  ato  normativo  genérico  e  abstrato

editado com base nos artigos 87 da Constituição Federal, 74, §

2º, e 913 da Consolidação das Leis do Trabalho, dirigido aos

empregadores em geral, que se enquadrem, eventualmente, na

referida  norma,  incide  a  vedação  da  Súmula  266/STF.

Precedentes. 3. Mandado de segurança extinto sem julgamento

do mérito.

(STJ - MS: 15407 DF 2010/0104326-7, Relator: Ministro Castro

Meira, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - Primeira Seção,

Data de Publicação: DJe 31/05/2013)

(original sem grifos)

Assim, em sede do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Castro Meira,

que  analisou  o  caso  considerou  a  utilização  do  mandado  de  segurança  foi

inadequada  uma  vez  que  não  pode  ser  utilizada  contra  atos  de  caráter  geral,

abstrato  e impessoal.  A decisão também levou em consideração que o  recurso,

mesmo que preventivo, não pode substituir ação direta de inconstitucionalidade.

Temos ainda como interessante o MS nº 15.446 - DF (2010/0114762-2)

em que  a  empresa impetrante,  Paqueta  Calcados  Ltda,  argumenta,  em síntese,

“será  obrigada  a  adquirir  inúmeros Registradores Eletrônicos  de  Pontos  (REPs),

sucateando anos de investimentos feitos em sistemas que continuam funcionando” e

que “o impetrado publicou um ordenamento com força de lei, contendo imposições

complexas e onerosas, obrigando os empregadores à aquisição do REP com os

requisitos  exigidos  no artigo  4º,  da  Portaria  1.510/09"  .  Em decisão,  a  Ministra-

relatora Eliana Calmon alegou que “do exame da documentação juntada aos autos,

não se pode concluir de que forma a portaria assinada pelo apontada autoridade

coatora estaria ferindo direito  líquido e certo  da empresa impetrante”.  Acolhendo

tese da AGU e do MTE, a 1ª seção do STJ negou, portanto, provimento aos agravos

regimentais interpostos pela Paquetá Calçados Ltda (MS 15446), concordando com

os argumentos levantados pelos advogados públicos no sentido de que a portaria foi

expedida em obediência à CF/88 e às leis que tratam do assunto, em especial o art.

74, § 2º, da CLT.

Há,  porém,  alguns  argumentos  usados  pelos  defensores  do  novo

Registro de Ponto Eletrônico e as normas instituídas pela Portaria nº 1.510 de 1991

que  são:  maior  segurança  promovida  pelas  máquinas  de  registro  eletrônico  em
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consonância com essa portaria; o recibo da jornada de trabalho que o trabalhador

recebe ao fim do seu labor (comprovante); e a obrigatoriedade do empregador de

manter em sua posse os registros.

Acerca do comprovante conferido pelo Registro de Ponto Eletrônico28 é

interessante observar que o mesmo é emitido cada vez que o empregado registra

sua  entrada  e  saída  do  emprego;  perfazendo  um  total  de,  pelo  menos,  quatro

comprovantes  diários  (início  do  expediente,  saída  para  intervalo  intrajornada,

chegada do intervalo intrajornada e fim do expediente); o papel do comprovante é o

mesmo  emitido  por  bancos,  chamados  de  papéis  termosensíveis,  de  baixa

durabilidade  das  escritas29,  apesar  da  portaria  determinar  “impressões  com

durabilidade mínima de cinco anos”, em seu artigo 4º, inciso III.

Também foi  questionada sob o ponto de vista ambiental,  vez que o

volume  de  papel  emitido  pelos  Registros  Eletrônicos  de  Ponto  é  enorme,

considerando que a cada entrada e saída é emitido um comprovante. Assim, deve

ser  considerado  que  o  sistema  eletrônico  vigente  antes  dessa  portaria  já

possibilitava consulta pelo empregador (ou órgãos de fiscalização).

No mais, um ponto forte é que as máquinas devem ser registradas no

MTE e possuir lacres de segurança, impedindo sua violação e adulteração de dados,

conforme seu artigo 17. Também se aduz que essa dita maior segurança de controle

garante  às  empresas  mais  força  probatória  em  eventuais  disputas  trabalhistas

envolvendo duração do trabalho, o que seria vantajoso mesmo com o alto preço dos

equipamentos.

Ainda  no  contexto  da  Portaria  nº  1.510/2009,  temos  a  Instrução

Normativa  nº  85,  também  emitida  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  que

disciplina a fiscalização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) e fixa

prazo para o critério da dupla visita em relação à obrigatoriedade da utilização do

equipamento nela previsto.

28 Artigo 11 da Portaria nº 1.510/09: “O da Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador é um
documento impresso para o empregado acompanhar, a cada marcação, o controle de sua jornada de
trabalho, contendo as seguintes informações...”

29 “Segundo especialistas, para durar cinco anos, o papelucho deveria ficar guardado em uma câmara
fria, longe da umidade e calor. Já pensou o trabalhador tendo que usar a sua geladeira para guardar
o monte de papéis? Percebi que o contato com líquido, com as mãos continuadamente, exposição à
luz, umidade, calor pode apagar tudo rapidamente, no mesmo dia até”. ALENCAR, Marcos.” Você
sabia que o ticket do REP apaga?, abril. 2012.
<  http://www.trabalhismoemdebate.com.br/2012/04/voce-sabia-que-o-ticket-do-rep-apaga/#more>
Data de acesso: 29/07/2013.

http://www.trabalhismoemdebate.com.br/2012/04/voce-sabia-que-o-ticket-do-rep-apaga/#more
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Conclui-se que, malgrados os esforços do Ministério do Trabalho para

proteger  os  pontos  eletrônicos  –  o  que  é  um indicativo  de  interesse  ministerial

acertado-, o Registro de Ponto Eletrônico, ora implantado pela Portaria nº 1.510 do

MTE, não é totalmente à prova de fraudes. Ainda, como não é obrigatório o uso do

registro eletrônico, o mesmo não abrange a totalidade de registro de horários por

parte dos empregadores, que ainda podem adotar registros manuais ou mecânicos.

A  última  novidade  em  termos  de  portarias  acerca  de  controle  de

jornadas emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego é a Portaria nº 836, de 12

de junho de 2013, que dispõe em seu artigo primeiro que objetiva “constituir Grupo

de  Trabalho  –  GT  com  a  finalidade  de  realizar  estudos  técnicos  e  normativos,

objetivando a admissão de sistemas alternativos de controle eletrônico de jornada de

trabalho atendido  aos  seguintes  princípios:  segurança  dos  dados  registrados,

acesso  do  trabalhador  aos  seus  registros,  acesso  da  fiscalização  aos  registros,

registro do ponto pelo próprio trabalhador e garantia de inexistência de mecanismos

de registro automático de ponto” (original sem grifos).

Destarte,  é  possível  dizer  que  o  Ministério  admite  possibilidade  de

adotar sistemas alternativos de controle eletrônico de jornadas de trabalho, a partir

de  uma  flexibilização  do  engessado  Sistema  de  Registro  Eletrônico  de  Ponto

implementado pela já desgastada redação original da Portaria nº 1.510/09. 

Esse Grupo de Trabalho será composto de três membros titulares e

três membros suplentes, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e em

número  idêntico  de  representantes  de  trabalhadores  e  de  empregados.  Serão

realizados  estudos  e,  por  fim,  o  Grupo  de  Trabalho  encaminhará  um  relatório

conclusivo ao Conselho de Relações do Trabalho, que poderá conter propostas de

alterações da Portaria nº 1.510/09.

Tal iniciativa parece ter sido estimulada pelo engessamento do atual

modelo  do  Registro  Eletrônico  de  Ponto  e  do  impedimento  de  outros  meios  de

controle eletrônico; ou pelo fato de poucas empresas terem aderido aos ditames da

Portaria nº 1.510/09, preferindo o ponto mecânico ou manual, fugindo do alto custo

de aquisição do REP, bem como da sua manutenção e compra das bobinas (que,

conforme dito in retro, apagam com facilidade e rapidez). 

Além disso, importante lembrar que a máquina do Sistema de Registro

Eletrônico de Ponto é exclusiva por pessoa jurídica, não podendo ser reutilizada por



52

outra empresa. O resultado desse Grupo de Trabalho ainda é incerto, mas é de se

esperar a validação de outros sistemas de registro eletrônico de jornadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das pesquisas realizadas para a elaboração desta monografia,

verificou-se que as fontes do Direito do Trabalho, em seu aspecto material, logram

êxito  na  proteção  dos  trabalhadores.  As  determinações  acerca  da  jornada  de

trabalho  são  precisas  e  justas,  garantindo  dignidade  ao  trabalhador  bem  como

equidade em eventuais demandas judiciais. Todavia, pode-se perceber que, apesar

desses mecanismos protetivos,  o  empregador  ainda possui  poderes e  meios  de

fraudar as garantias trabalhistas, o que dá azo aos órgãos competentes a produzir

ainda mais dispositivos de proteção e regulatórios.

Um grande avanço no controle de jornadas do trabalho foi, de fato, a

implementação do controle eletrônico de ponto que, apesar de ainda ser propenso à

fraudes,  consegue  diminuir  a  facilidade  de  adulteração  dos  registros  manuais  e

mecânicos.

Importante também foi a análise da súmula nº 338 do TST aplicada

com vistas ao parágrafo 2º do artigo 74 da CLT. Pode-se concluir que, apesar do

que determina a regra geral do ônus de prova, consubstanciada no artigo 818 da

CLT,  bem  como  no  artigo  333  do  CPC,  a  possibilidade  de  inverter  o  encargo

probatório quanto aos registros de frequência ao empregador e ainda a presunção

relativa  destes  é  de  suma importância  para  que  a  verdade  dos  fatos  vigore  no

processo  trabalhista.  É,  pois,  sabido  que  o  hipossuficiente  empregado  possui

desvantagem quanto aos meios de prova em relação ao empregador.

Em  que  pese  as  portarias  emitidas  pelo  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, é forçoso reconhecer serem ensejadas pela boa vontade ministerial  de

reduzir  ou,  pelo  menos,  suprimir  a  possibilidade  de  adulteração  ou  fraudes  dos

controles  de  frequência.  Não  obstante,  deve-se  atentar  para  que  as  portarias  e

instruções  ministeriais,  meros  atos  administrativos,  sem  força  normativa,  não

legislem  o  Direito  do  Trabalho,  mas  tão  somente  direcionem  as  legislações  já

existentes.

Muitos  julgados,  alguns  trazidos  para  análise  neste  estudo,  detêm

fundamentação com base na polêmica Portaria nº 1.510/09. Esta, muito embora seja

um real  avanço na disciplina do registro eletrônico das jornadas de trabalho por

estabelecer diretrizes bem determinadas, também engessa o modelo eletrônico ao

permitir apenas um único modelo de cômputo dessa modalidade – que é a mais
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usual dentre as empresas. Ademais, restou comprovado que esse modelo não inibe

tantas fraudes quanto se pretendia e nem diminuiu o número de demandas judiciais,

mesmo com seus longos 31 artigos. 

No que concerne à sua validade, essa portaria pode sim ser tida como

uma medida excessiva do Poder Executivo, por ser de constitucionalidade duvidosa,

uma vez que seu conteúdo e utilização pelo Judiciário, como se lei fosse, viola o

princípio de razoabilidade e os artigos 5º, inciso II e 87, parágrafo único, inciso II da

Constituição Federal de 1988 e o artigo 913 da CLT – apesar de não ser esse o

entendimento  dos  tribunais,  que  deliberam  livremente  desfrutando  dela.  Ao  que

parece, frente a Portaria nº 836/ 2013, a Portaria nº 1.510/2009 sucumbiu perante as

várias críticas realizadas, com a possibilidade de nos ofertar boas mudanças.

O certo é que, muitas das portarias e instruções normativas emitidas

pelo Ministério do Trabalho e Emprego teriam mais legitimidade e eficácia se fossem

mais amplamente debatidas entre as partes envolvidas. Seria bem possível que a

questão das fraudes aos registros de frequência laboral e consequentes demandas

judiciais correlatas de fato diminuíssem, caso o Poder Legislativo tomasse as rédeas

do  combate  trabalhista  às  fraudes  dos  cômputos  de  jornada,  que  deve  ser

constante, acompanhando o desenvolvimento tecnológico e social do tema.
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