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ASSESSOR 
 

TRABALHISTA 
 

MARCAÇÃO DE PONTO 
 

Como todos que nos acompanham têm conhecimento, as decisões 
são oscilantes, contraditórias e sempre estão sujeitas à alterações. 

 
Mas também é de conhecimento que a jurisprudência trabalhista é 
conservadora. Admite-se dizer: parcial. O próprio Ministro do TST 

assim afirmou (“in” Estadão de 30.10.2016, pág. B-3). 
 

Pois bem, o TST acabou de decidir, pela SDI (pondo fim a qualquer 
discussão) que nem mesmo a confissão do reclamante, de forma 
presumida, afasta a jornada alegada por ele no ingresso da ação 

(registrada na petição incial). 
 

Significa dizer que mesmo que o trabalhador não compareça na 
audiência, a falta de juntada dos controles de horário, não afastam o 

argumento de que houve confissão e, por conseguinte, a jornada 
indicada pelo reclamante é falsa. 

 
Ilação que se impõe é a de que a juntada dos controles de horário, no 

caso de empresa com mais de 20 empregados (artigo 74, § 2º da 
CLT) é obrigatória, não podendo a reclamada deixar de colacionar os 
comprovantes de ponto, sob pena de se admitirem válidos os horários 

alegados pelo reclamante. 
 

Vale lembrar que a obrigatoriedade dos controles era para empresas 
com mais de 10 empregados. O texto foi alterado pela Lei nº 

13.874/2019. 
 

Por isso a importância de reedição da matéria sobre os controles de 
ponto. Desta feita atualizada pela decisão do TST no E-RR nº 

0001232-27.2010.5.05.0036, DEJT de 28.05.2020, pág. 240), cuja 
ementa se transcreve no estudo eleito e publicado nesta edição. 

 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br
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1. Jornada de Trabalho 

 

 Conceitua-se jornada de trabalho 

como o período de tempo em que o 

empregado fica obrigado, 

contratualmente, a cumprir as tarefas 

profissionais que lhe forem atribuídas 

pelo empregador. 

 

 A fixação da duração diária e 

semanal do trabalho poderá ser objeto 

de cláusula no contrato celebrado entre 

as partes, não ultrapassando, entretanto, 

os limites estabelecidos na legislação. 

 

 A duração normal da jornada de 

trabalho não poderá ser superior a 8 

(oito) horas diárias e 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais. 

 

 Assim, o empregado poderá 

trabalhar oito horas diárias, sem 

adicional, desde que não ultrapasse a 

jornada semanal de quarenta e quatro 

horas. Também poderá trabalhar 7h20 

(sete horas e vinte minutos) diários, 

garantindo o descanso semanal. 

 

 Para esse fim, deve-se anotar por 

meio manual, mecânico ou eletrônico a 

jornada prestada, de forma a constituir 

documento idôneo de pagamento. 

 

 Excluem-se da duração da 

jornada e consequentemente da 

marcação de ponto, as seguintes 

categorias: 

 

Gerentes que exerçam encargos de 

gestão, investidos em mandato legal, 

que se diferenciam dos demais 

empregados pelo padrão elevado de 

vencimentos; 

vendedores pracistas, viajantes e 

empregados que exerçam funções 

externas, não subordinados a horário 

sendo que esta condição deverá constar 

da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS e da ficha de registro; 

teletrabalho. 

 

 

2. Controle de Ponto 

 

 De modo a afastar fraude na 

apuração da jornada de trabalho e para o 

correto registro, a legislação determinou 

a marcação por meio manual, mecânico 

ou eletrônico, nas empresas que 

contiverem mais de vinte empregados. 

 

 

2.1. Ônus da Prova da Jornada 

 

 Restou definida pelo TST que o 

ônus da prova quanto a jornada de 

trabalho é do empregador. 

 

 Portanto, é fundamental a 

organização para controle de ponto, que 

deverá ser utilizado como prova 

documental, em que, não raro em ações 

judiciais, é obtida testemunhalmente, ou 

seja, de forma frágil e comprometida. 
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 Note-se a recente decisão do 

TST (E-RR 0001232-

27.2010.5.05.0036, DEJT de 

28.05.2020, pág. 240): 

 

RECURSO DE EMBARGOS. HORAS 

EXTRAS E AVISO PRÉVIO. 

CONFISSÃO FICTA IMPOSTA AO 

AUTOR, AUSENTE À AUDIÊNCIA DE 

PROSSEGUIMENTO. NÃO 

APRESENTAÇÃO INJUSTIFICADA 

DOS CARTÕES DE PONTO. Segundo 

a jurisprudência preponderante do TST, 

a contumácia do reclamante, que em 

princípio implicaria a sua confissão 

ficta, não é suficiente para elidir a 

presunção de veracidade da jornada 

alegada na inicial, se não apresentados 

todos os registros de ponto. Mantém -se 

com o empregador o ônus da prova 

relativo à jornada empreendida, de 

acordo com a distribuição do ônus 

probatório estabelecido pelo princípio 

da aptidão para prova. Não se 

questiona nos autos que a empresa, ora 

recorrida, tenha mais de dez 

empregados, o que lhe impõe a 

obrigação do registro de jornada dos 

empregados na forma do artigo 74, § 

2º, da CLT. Há precedentes. Recurso de 

embargos conhecido e provido. 

 

 Como os tribunais aceitam a 

testemunha que também reclama contra 

a empresa, apesar do implícito interesse 

aludido, faz-se necessário manter prova 

documental precisa, clara, convincente. 

 

 Em algumas situações, sabedor o 

reclamante da inexistência de controles 

de horário ou mesmo da imprecisão dos 

registros, alega que a não juntada dos 

cartões faz presumir a ocorrência das 

horas extras, obtendo êxito 

invariavelmente, caso a empresa não 

junte os referidos controles. 

 

 

 

 Também, devido às falhas de 

marcação, anotação por terceiros, 

ausência de assinatura, entre outras, 

sustenta nulidade. Por conseguinte, a 

empresa é condenada ao pagamento de 

horas extras por ausência ou fragilidade 

dos cartões de ponto. 

 

 Essa situação agravou-se com a 

Súmula TST nº 338, senão vejamos: 

 

É ônus do empregador que conta com 

mais de 10 empregados o registro da 

jornada de trabalho na forma do art. 

74, § 2º da CLT. A não apresentação 

injustificada dos controles de 

frequência gera presunção relativa de 

veracidade da jornada de trabalho, a 

qual pode ser elidida por prova em 

contrário. 

 

 Assim, pode-se presumir a 

prorrogação havendo omissão 

injustificada de juntada dos controles. 

Portanto, além da obrigação de juntada 

dos controles de horário, definida pela 

Súmula nº 338, esses controles devem 

se apresentar de modo a transmitir 

veracidade nos registros. 

 

 Conclui-se, dessa forma, que o 

ônus de provar as horas extras pertence 

à empresa reclamada, devendo fazer a 

juntada dos controles. Caso apresentem 

irregularidades (“horário britânico”, 

rasuras, falta de assinatura etc) ou caso 

sejam impugnados, o ônus será, ainda, 

da empresa na comprovação do real 

horário de trabalho. 

 

 Por outro lado, se o reclamante 

pedir a juntada dos cartões de ponto e 

esses estarem corretos, sem falhas, a 

probabilidade de obter êxito na 

reclamação é significativa, sendo mais 

um motivo para a devida organização 

dos controles de ponto, sejam 

mecânicos, manuais ou eletrônicos. 
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2.2. Deficiências na Marcação 

 

 Para a devida organização 

interna, vale lembrar que devem ser 

evitadas imperfeições, e se houver é 

conduta importante advertir por escrito 

o empregado que cometer esses erros, 

como, por exemplo: 

 

a) o horário consignado no cartão não 

confere com o registrado pelo 

empregado (comum quando há 

mudança de horário esquecendo-se de 

atualizar o cabeçalho do cartão); 

b) não há carimbo ou anotação dos dias 

não úteis ou compensados (sábado, 

domingo ou feriado), bem como de 

férias, auxílio doença, faltas 

justificadas, etc, dificultando saber se 

houve trabalho nesses dias; 

c) inexistência de demonstrativo de 

apontamento das horas extras e do 

adicional noturno; 

d) inexistência de referência ao 

fechamento do cartão, fazendo com que 

o recibo de pagamento não “bata” 

(confira) com ele; 

e) erro no preenchimento do cabeçalho 

do cartão, inclusive quanto a 

comunicação do intervalo de descanso 

e refeição (vale lembrar que a dispensa 

de marcação do intervalo exige a 

fixação de etiqueta no cabeçalho do 

cartão); 

f) quando houver autorização para 

intervalo reduzido dada pela DRT, é 

importante mencionar no cartão a 

Portaria autorizadora;  

g) o recibo de pagamento e o termo de 

rescisão devem refletir, com precisão, o 

conteúdo dos cartões de ponto, 

identificando dias e horas extras 

apuradas, bem como as horas noturnas 

e os reflexos legais, discriminadamente; 

h) existência de rasuras, marcação 

errônea, indevidamente para mais ou 

menos (não esquecer que a tolerância é 

de 5 minutos para não compor hora 

extra); 

i) o cartão em discordância com o 

horário do contrato de trabalho, da 

ficha de registro e do acordo de 

compensação, sendo que este deverá 

ser renovado toda vez que for alterado 

o horário de trabalho ou os dias de 

compensação, necessariamente; 

 

 

3. Controle de Ponto Alternativo 

 

 O TST também se posicionou 

favoravelmente à possibilidade de 

adoção de controle de ponto alternativo 

(TST - RR 20160220115030011, DEJT 

de 11.10.2018), podendo se estabelecer 

com segurança a marcação por exceção. 

 

SISTEMA DE CONTROLE 

ALTERNATIVO DE JORNADA. 

PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. 

VALIDADE. PROVIMENTO. A teor do 

preceito insculpido no artigo 7º , XXVI , 

da Constituição Federal , é dever desta 

Justiça Especializada incentivar e 

garantir o cumprimento das decisões 

tomadas a partir da autocomposição 

coletiva, desde que formalizadas nos 

limites da lei. A negociação coletiva, 

nessa perspectiva, é um instrumento 

valioso que nosso ordenamento jurídico 

coloca à disposição dos sujeitos 

trabalhistas para regulamentar as 

respectivas relações de trabalho, 

atendendo às particularidades e 

especificidades de cada caso. 

 

 É interessante que a marcação 

alternativa de ponto tenha previsão em 

Convenção ou Acordo Coletivo de 

trabalho, afastando qualquer polêmica a 

respeito. 

 

 

     


