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RESUMO: O presente artigo objetivou determinar se o sistema de ponto por exceção é de fato 

benéfico, trazendo as possíveis consequências jurídicas da sua adoção. Para sua elaboração foi 

utilizado o método hipotético-dedutivo que tem base em uma dedução de hipótese que é 

levantada a partir de um problema, utilizando-se majoritariamente da pesquisa legislativa visto 

a escassez bibliográfica e doutrinaria a respeito do conteúdo ainda recente, no que tange o 

método de controle de ponto por exceção, bem como artigos científicos, jurisprudências e 

legislações. Explicado e demonstrado os pros e contras do método, levantado o que traz a 

legislação e a jurisprudência sobre o tema, e por fim exposto as possíveis consequências 

jurídicas negativas e positivas da sua adoção. 
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ABSTRACT: This article aimed to determine if the point system by exception is in fact 

beneficial, bringing as possible legal consequences of its adoption. For its preparation, the 

hypothetical-deductive method was used, which is based on a hypothesis deduction that is 

raised from a problem, mainly using legislative research given the bibliographic and doctrinal 

scarcity regarding the still recent content, regarding the point control method by exception, as 

well as scientific articles, jurisprudence and legislation. The pros and cons of the method 

explained and explained, raised what brings the legislation and jurisprudence on the subject, 

and finally exposed as possible negative and positive legal consequences of its adoption. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente artigo trata do controle de jornada de trabalho por meio do sistema de “Ponto 

por Exceção”, trazendo uma análise crítica desse Sistema e traçando possíveis prós e contras 

da sua adoção, bem como suas possíveis consequências jurisdicionais. A importância e 

relevância do tema é latente, considerando que antes da Lei nº 13.467/2017 quando se falava de 

controle de ponto por exceção o Tribunal Superior do Trabalho era unânime e condenava a 

utilização desse modelo. 

Entretanto, após a promulgação da Lei nº 13.467/2017 que trouxe a possibilidade da 

convenção coletiva e/ou acordo coletivo de trabalho prevalecer sobre o legislado quando, 

tratarem de registro de jornada de trabalho, essa visão passou a ser repensada, dando margem 

a posicionamentos diferentes acerca do ponto por exceção, antes condenado. Tal sistemática 

de controle de jornada ganhou ainda mais força e efetivou-se como dispositivo legal, por meio 

da promulgação da Lei nº 13.874/2019, que deu origem ao então disposto § 4º do artigo 74 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que permite a utilização de registro de ponto por exceção 

à jornada regular de trabalho, ou seja, permitindo o registro apenas da jornada extraordinária. 

Diante deste quadro o presente artigo propõe o desenvolvimento do pensamento crítico 

em relação a esta modalidade legislativa de controle de jornada, com o intuito de conduzir os 

operadores das relações de emprego a questionarem a eficácia de sua aplicabilidade, 

entabulando possíveis prós e contras. Para arrematar, será feita a análise jurisprudencial acerca 

da temática, a fim de se verificar com que “olhos” o judiciário esta vendo tal sistemática. A 

partir de agora, o tema proposto passará a ser abordado com maior especificidade, iniciando 

com uma abordagem histórica do controle de jornada. 

 
1 A HISTÓRIA DO CONTROLE DE JORNADA 

 
 

O Ministério do Trabalho foi criado em 26 de novembro de 1930 durante a era Vargas 

e segundo o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas (c2020) “surgiu para concretizar o projeto do novo regime de 

interferir sistematicamente no conflito entre capital e trabalho”. Até então, no Brasil, as 

questões relativas ao mundo do trabalho eram tratadas pelo Ministério da Agricultura. Sendo 
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praticamente ignoradas pelo governo, como consequência surgiu a Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT) por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. 

Ainda segundo o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil da Fundação Getúlio Vargas (c2020) a “Consolidação das Leis de Trabalho apresentou 

a reunião e sistematização da vasta legislação trabalhista produzida no país após a Revolução 

de 1930. Introduziu novos direitos e regulamentações trabalhistas até então inexistentes”. Seu 

texto tratou de regulamentar a relação entre patrões e empregados, estabelecendo regras sobre 

diversos assuntos até então não regulamentados, que vão desde férias, condições de segurança 

até ao controle da jornada de trabalho, tendo sido este último regulamentado em seu artigo 74 

e parágrafos cuja redação assim determinava: 

 

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 registo de empregados com a indicação de 

acordos ou contratos coletivos porventura celebrados. 

§ 2º Para os estabelecimentos de mais de dez empregados, será obrigatória a anotação 

da hora de entrada e saída, em registos mecânicos, ou não, devendo ser assinalados os 

intervalos para repouso. 

§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados 

constará, explicitamente, de ficha ou papeleta em seu poder, sem prejuízo do que 

dispõe o § 1º deste artigo (BRASIL, 1943). 

 

 

Com o decorrer dos anos, a Consolidação das Leis de Trabalho passou por várias 

adequações para acompanhar o avanço da tecnologia e da sociedade, inclusive no referido artigo 

74, como será visto no decorrer deste artigo. Foi, portanto, devido ao artigo 74 da Consolidação 

das Leis do Trabalho que os primeiros relógios ponto (mecânicos) chegaram ao Brasil, 

viabilizando o controle dos horários de entrada e saída dos empregados, cuja novidade passou 

a ser chamada de “controle de ponto”. 

O primeiro relógio de ponto foi construído em 1888, por Willard Bundy, em Nova York, 

Estados Unidos (Google Patents, 2018) com o intuito de ajudar a controlar a jornada dos 

empregados. Até a década de 80 existiam apenas o controle manual e o controle mecânico, o 

ponto eletrônico surgiu no início da década de 80, e foi oficialmente reconhecido pela Lei nº 

7.855 em 24 de outubro de 1989, que provocou a ampliação da redação do § 2º do artigo 74 da 

Consolidação das Leis do Trabalho que passou a viger da seguinte maneira: 

[...] 

§ 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. 

[...]. (BRASIL, 1943) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art74%C2%A72
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Reconhecido, portanto, o controle de ponto por meio eletrônico mediante instruções a 

serem expedidas posteriormente pelo Ministério do Trabalho. Devido a esta necessidade de 

regulamentação, aperfeiçoamento e visando impedir fraudes o Ministério do Trabalho criou a 

Portaria 1510 e posteriormente em 2011 instaurou a portaria nº 373 com intuito de inserir as 

novas tecnologias na prática gestão e controle da jornada de trabalho e trazer diretrizes para a 

adoção de controles alternativos de ponto, essas duas portarias se complementam e falaremos 

mais das duas em tópico específico, posteriormente. 

 
1.2 O PONTO POR EXCEÇÃO NO CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
 

A Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 alterou a Consolidação das Leis do Trabalho 

sem prejuízo de outros no que tange a remuneração, plano de carreira, jornada de trabalho, 

jornada parcial, intrajornada, férias, banco de horas, mão de obra temporária, contribuição 

sindical, rescisão, convenções coletivas de trabalho, terceirização, banco de horas, bem como 

introduziu novas modalidades de trabalho, à exemplo do trabalho intermitente e o teletrabalho. 

Segundo artigo publicado pelo Senado Federal (2019) “a norma foi aprovada para 

flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e 

empregadores”, portanto, criada para facilitar a negociação entre a empresa e o empregado 

buscando atualizar e tornar mais maleáveis os dispositivos legais do trabalho. Introduziu ainda 

os artigos 611-A e 611-B na Consolidação das Leis do Trabalho. 

O artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho elenca as matérias que podem 

ser objeto de flexibilização mediante acordo ou convenção coletiva sendo que a eventual 

negociação desses direitos prevalecerá sobre o disposto em legislação. Dentre elas, está a 

jornada de trabalho, disposta no inciso I do referido artigo, que segundo Renzetti (2018, 

p. 239) é “o período de tempo em que o empregado fica à disposição do empregador, seja 

prestando serviço ou aguardando suas ordens”. Portanto, a nova redação deixa claro que é 

admissível a prevalência do negociado sobre o legislado ao se tratar de jornada de trabalho, 

viabilizando, dessa maneira a adoção do ponto por Exceção. 

Já o artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho elenca os direitos cuja 

supressão ou redução em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho consistirá na 

ilicitude do objeto. Desta forma é importante ter cuidado já que o artigo prevê ser 

https://www.migalhas.com.br/depeso/270379/reforma-trabalhista-extensao-e-limites-do-negociado-sobre-o-legislado
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considerada nula a convenção e ou acordo coletivo que vise reduzir ou suprimir os direitos nele 

disposto (BRASIL, 2017). 

A Lei nº 13.874/2019 publicada no dia 20 de setembro de 2019 instituiu a Declaração 

de Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu normas de proteção à livre iniciativa e ao 

livre exercício de atividade econômica, resultando da conversão da Medida Provisória nº 

881/2019, consolidou a possibilidade da adoção do controle de jornada através do “ponto por 

exceção”, ao inserir o §4º no artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho que determina: 

 

[...] 

§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de 

trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo 

de trabalho”. (BRASIL, 2019) 

 

Saliente-se que a obrigatoriedade do controle de jornada decorrente da Consolidação 

das Leis do Trabalho, se deve as limitações impostas a jornada de trabalho, inclusive 

contempladas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que em seu inciso 

XIII do artigo 7º prevê: 

 

[...] 

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. 

[...]. (BRASIL, 1988) 

 

Portanto, é o registro da jornada de trabalho que possibilita o controle e a mensuração 

da jornada. Conforme dito, o §4º do artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, em vigor 

por decorrência da Lei nº 13.874/2019, permite a utilização de registro de ponto por exceção à 

jornada de trabalho, desde que mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho (BRASIL, 2019), e consiste em: 

 

[...] um controle de ponto no qual são anotadas apenas as exceções à jornada regular 

de trabalho, sendo dispensado um controle formal dos horários de entrada e saída. Ou 

seja, pela dinâmica do ponto por exceção os empregados não “batem o ponto” 

diariamente, apenas registram as situações excepcionais de trabalho, tais como horas 

extras, afastamentos, atrasos, saídas antecipadas e férias, entre outras. Como 

consequência, inexistindo anotações em folha de ponto, presume-se que o empregado 

apenas cumpriu a jornada padrão, contratualmente estabelecida (MAZZILLO; 

D’ELIA, 2020, p. 01). 

 

Ou seja, esse sistema permite ao empregador orientar os seus empregados a registrem 

somente fatos excepcionais a sua jornada de trabalho. Para Tupinambá (2004, p. 523), fatos 

excepcionais como horas extras, ausências injustificadas ou justificadas, folgas compensadas, 

saídas antecipadas, atrasos e assemelhados, devem ser anotados, presumindo-se caso não ocorra 

nenhuma situação de excepcionalidade que houve o cumprimento ordinário da jornada 
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de trabalho prevista. Também para Mazzilio e D’elia (2020, p. 01) através desse método se 

presume o fiel cumprimento da jornada habitual de trabalho e por isso o empregado deve anotar 

apenas as situações de exceção. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, já trazia diretrizes para o controle da jornada. 

Porém, não dispunha de muitas regulamentações, e nem trazia especificações, então em 2009 

surgiu a Portaria nº 1510 publicada pelo Ministério do Trabalho, visando instituir regras e 

obrigações para a adoção de sistemas de registro eletrônico da jornada de trabalho. Segundo a 

portaria às marcações de ponto devem ser feitas por meio do Registrador Eletrônico de Ponto 

(REP) e deve possuir algumas funções especificas tais como: 

[...] 

a) receber diretamente a identificação do trabalhador, sem interposição de outro 

equipamento; 

b) obter a hora do Relógio de Tempo Real; 

c) registrar a marcação de ponto na MRP; e 

d) imprimir o comprovante do trabalhador. 

II - Geração do Arquivo-Fonte de Dados – AFD [...] 

III - gravação do AFD em dispositivo externo de memória, por meio da Porta Fiscal; 

IV - Emissão da Relação Instantânea de Marcações com as marcações efetuadas nas 

vinte e quatro horas precedentes. 

[...] (BRASIL, PORTARIA 1510, 2009) 
 

Essa portaria foi criada com o objetivo de preservar os direitos do trabalhador, quanto 

a jornada de trabalho, e visa regulamentar desde a carga horária excessiva até a quantidade de 

horas extras efetuadas, além de evitar fraudes. 

As regras trazidas pela portaria dificultam que as marcações sejam adulteradas ou até 

deletadas, dando mais segurança e garantindo maior efetividade ao controle da jornada. A 

portaria determina regras apenas para o sistema eletrônico, ou seja, não contempla o ponto 

mecânico e o ponto manual para os quais continuam sendo válidas as regras contidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

As principais regras para a adoção do sistema de ponto eletrônico são: 

 
-É proibido impor qualquer tipo de restrição à marcação de ponto, marcadores 

automáticos e alteração dos dados registrados; 

-Estabelecimento dos requisitos mínimos legais para o funcionamento do REP; 

-Obrigação da emissão de comprovantes da marcação de cada registro realizado; 

-Imposição de especificações para os programas que tratarão das informações geradas 

pelo REP (Registradores Eletrônicos de Ponto); 

-Determinação do formato dos arquivos digitais de registro e relatórios que o 

empregador deverá armazenar e apresentar aos órgãos fiscalizadores do trabalho 

quando requisitado. (BRASIL, PORTARIA 1510, 2009) 

 

A Lei sobre controle de ponto é encontrada no artigo 74 da Consolidação das Leis do 

Trabalho o qual já foi citado no presente artigo, o mesmo foi editado pela Reforma trabalhista 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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de 2017 ampliando desde então o número mínimo de trabalhadores necessários para a adoção 

obrigatória do controle de ponto de forma manual, mecânica ou eletrônica para 20 trabalhadores 

(BRASIL, 2017). 

Com a tecnológica surgiram novas necessidades de gestão e com essas necessidades 

novos métodos de registro de ponto foram surgindo, esses novos métodos foram chamados de 

ponto alternativos ou online. Com esses novos modelos houve a necessidade de regulamentação 

e para tanto, o Ministério do Trabalho publicou a portaria nº 373 que determina justamente as 

regras para a adoção desses sistemas de registro de ponto alternativos, e é nesse método 

alternativo que o controle de ponto por exceção se enquadra. 

Instaurada em 2011 a portaria nº 373 do Ministério do Trabalho tem o intuito de inserir 

as novas tecnologias na prática de gestão e controle da jornada de trabalho e trouxe diretrizes 

para a adoção de controles alternativos de ponto. Portanto, a portaria nº 373 e um acréscimo as 

normas contidas na portaria nº 1510 e ambas visam regulamentar o registro do ponto 

proporcionando maneiras seguras de registrar o ponto, impossibilitando fraudes e garantindo a 

autenticidade das informações. Segundo a Portaria no 373, a adoção de sistemas alternativos 

eletrônicos dá-se mediante autorização em acordo coletivo. 

Atualmente existem quatro tipos de controle de jornada, e cada um deles visa atender a 

uma necessidade. São eles o Controle de Ponto Manual, Controle de Ponto Mecânico, Controle 

de ponto Eletrônico e o Controle de Ponto Alternativo, ambos previstos no artigo 74 da 

Consolidação das Leis do Trabalho falaremos mais deles a seguir. 

 
1.2.1 TIPOS DE CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO 

 
A Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 74, §2º especifica que o empregador 

poderá escolher entre os sistemas de controle de ponto, indo desde o sistema mecânico, manual 

ou eletrônico, para gerenciar a jornada de trabalho dos seus colaboradores. 

Com o passar dos anos alguns sistemas foram considerados ultrapassados e aos poucos 

foram deixados de serem usados como é o caso do sistema de controle mecânico. Atualmente 

existem quatro tipos de controle de jornada, e cada um deles visa atender a uma necessidade. 

São eles o Controle de Ponto Manual decorrente do uso do sistema de controle manual, Controle 

de Ponto Mecânico decorrente do uso do sistema de controle mecânico, e por fim o Controle 

de ponto Eletrônico e o Controle de Ponto Alternativo ambos decorrentes do uso do sistema de 

controle eletrônico, os quatro tipos de controle de jornada estão previstos no artigo 74 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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O controle de ponto manual é aquele onde o empregado realiza a anotação da entrada, 

saída e do horário de intervalo/refeição de forma manual, esse método geralmente é utilizado 

por empresas com menos de 20 (vinte) funcionários, é o método mais barato, e o empregador 

facilmente encontra livros de controle de ponto em papelarias e livrarias, embora para o 

departamento de pessoal esse método não seja tão adequado, pois gera mais trabalho ao realizar 

as conferencias, pois pode apresentar rasuras e nesses casos deve ser refeito, e claro porque 

pode ser facilmente fraudado já que seu registro é efetuado de forma manual. 

O controle de ponto Mecânico também conhecido como relógio cartográfico, nesse 

método para marcar o ponto o empregado utiliza um cartão em papel onde quando é inserido 

no relógio grava o horário de registro, esse método é frequentemente visualizado em filmes 

antigos e já foi muito utilizado pelas indústrias no passado. Atualmente ultrapassado, e não 

seguro visto que facilmente um empregado pode registrar o cartão do outro, trabalhoso para 

conferencia pelo departamento de pessoal que deve conferir e calcular a jornada cartão por 

cartão, porém, ainda é utilizado em algumas empresas. 

O controle de ponto Eletrônico é regulado pela portaria do Ministério do Trabalho 

nº1510 aqui já citada, onde nesse método o empregado registra o ponto através de crachá de 

identificação ou de biometria em um relógio de controle de ponto eletrônico, devendo registrar 

a entrada a saída e os horários de refeição, é o método mais seguro visto que a portaria prevê 

uma série de regras para evitar fraudes, também é bem menos trabalhoso na hora de realizar a 

apuração das horas extras, faltas ou atrasos ocorridos pelo departamento pessoal. Tem 

capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles dessa natureza, os fabricantes 

desse tipo de relógio ponto devem ser cadastrados junto ao Ministério do Trabalho e cada tipo 

de modelo fabricado pela empresa além de seguir as especificações deve ser registrado no 

Ministério do Trabalho (BRASIL, PORTARIA 1510, 2009). Esse método é um dos mais 

utilizados atualmente. 

Já o método de controle alternativo de jornada segue as diretrizes da portaria nº 1510, 

porém, é regulado pela portaria nº 373 do Ministério do Trabalho de 25 de fevereiro de 2011, 

que foi promulgada para flexibilizar algumas exigências quanto ao controle de ponto eletrônico. 

Dessa forma, abriu as portas para sistemas alternativos e complementa a Portaria nº 1510/09, 

prevendo a legalidade de outras opções para o controle de jornada dos funcionários, porém, não 

melhora a segurança jurídica desses métodos. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados para 

implantar uma solução alternativa, analisando se é o melhor para a sua empresa ou organização. 

A Portaria nº 373 foi elaborada para dar alternativas para o controle de ponto dos 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
funcionários, para os casos em que não é possível fazer uso do Sistema de Registro de Ponto 

Eletrônico previsto em Portaria nº 1510, com essas regras, foi possível cobrir os colaboradores 

que executam trabalhos externos ou que tenham equipes atuando em diversos locais, dessa 

forma diminuindo inclusive o número de equipamentos que teriam que ser adquiridos pelas 

empresas. 

O método de controle alternativo mais comum e popular atualmente é o registro de ponto 

online, onde cada empregado consegue registrar o seu horário através de um dispositivo remoto 

com acesso à internet em tempo real, como um smarphone por exemplo, também é nesse 

método que o sistema de controle de ponto por exceção se enquadra, pois é considerado um 

método alternativo. Com o avanço da tecnologia e a flexibilização do horário de trabalho nas 

empresas, o método de controle alternativo vem ganhando espaço. 

 
1.2.2 PRÓS E CONTRAS DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO 

POR EXCEÇÃO 

 
Para que o uso do controle de ponto por exceção seja possível o sistema alternativo 

escolhido pela empresa tem que ser autorizado pela Convenção ou Acordo Coletivo de 

Trabalho. Ou seja, é preciso que por intermédio do sindicato os empregados concordem com 

o método utilizado (BRASIL, PORTARIA 373, 2011). 

Mesmo com a adoção da Lei nº 13.874/2019, a implementação do ponto por exceção 

deve ser amparada por contratos individuais de trabalho, convenções ou acordos coletivos e a 

empresa deve cumprir todas as regras descritas no documento, caso contrário haverá o risco 

de nulidade conforme previsto no artigo 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho aqui já 

descrito. As empresas que adotarem o sistema de ponto por exceção, precisam redobrar os 

cuidados, pois é necessário estar atento e registrar todos os eventos que fogem da habitualidade 

da jornada do empregado (BRASIL, 2017). 

Muitas empresas consideram o esse método uma solução para os problemas com a 

gestão de ponto, no entanto essa visão pode ser equivocada, pois esta abordagem de controlar 

somente as situações de exceção foi amplamente utilizada até meados do ano de 2003, quando 

deixou de ser praticada devido a súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho que tem a 

seguinte redação: 

 

I - 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 frequência 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) 
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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) (BRASIL, 2005) 

 

Ou seja, a redação da súmula 338 invalidava o controle de ponto por exceção, pois o 

método dificultava a comprovação da não realização de horas extras na jornada de trabalho, 

porém, agora com a Lei nº 13.874/2019 o método está de volta. Segundo a fornecedora de 

software de controle de ponto Sênior Sistemas (2020, p. 01) pela praticidade na gestão da 

jornada dos funcionários, comparado a outros métodos, as empresas vêm optando pelo método 

de gestão de ponto por exceção, reduzindo o volume de trabalho e de verificação de dados. 

O Referido método de controle também apresenta alguns riscos, visto que está sujeito 

a erros e fraudes. Alguns juristas são extremamente contrários à sua utilização, como é o caso 

dos Juízes Pritsch, Marques e Maranhão (2019, p. 01) que acreditam que o sistema prejudicará 

não só os empresários, mas também os trabalhadores, prejudicando a produção de provas e 

impondo a oitiva de testemunhas visto que em outros métodos a prova documental já seria 

suficiente. Com o ponto por exceção será necessário, segundo eles também a prova testemunhal, 

dessa forma gerando maior insegurança jurídica e litigiosidade. 

A Reforma Trabalhista trouxe uma série de possibilidades para as relações entre 

funcionários e empregadores como os novos modelos de contratações, como o trabalho 

intermitente e o home office, além das jornadas de trabalho diferenciadas que agora podem ser 

acordadas entre a empresa e o empregado, gerando um contrato que se sobrepõe a Acordos e 

Convenções Coletivas (BRASIL, 2017). Além disso, como já dito anteriormente a Lei da 

Liberdade Econômica (BRASIL, 2019) altera o artigo 74 da Consolidação das Leis de Trabalho, 

permitindo o controle de ponto por Exceção. 

As novas modalidades de contrato previstas pela Reforma Trabalhista podem trazer 

problemas para alguns empregadores, pois, pode ser difícil alinhar o controle de ponto ao que 

foi acordado entre empregador e empregado, já que cada funcionário poder ter suas próprias 

regras, controlar o ponto de um grande número de empregados fica muito complicado e 

demorado, porem se o empregador fizer uso do sistema de ponto por exceção esse processo 

pode ser menos complicado e mais prático, visto que cada colaborador ira registrar apenas o 

que foge do pactuado, fazendo o registro apenas das exceções da sua jornada (Mazzilio e D’elia, 

2020, p. 01). 
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Porém, e preciso ter cuidado, pois os meios de comprovação tendem a ser polêmicos em 

uma ação judicial trabalhista, visto que não são regulamentados como no caso dos Registros 

Eletrônicos de Ponto. Sua validade jurídica, portanto, pode ser contestada com a participação 

de testemunhas e outras provas apresentadas pelo ex-empregado (Pritsch, Marques e Maranhão, 

2019, p. 01). 

Controlar o ponto é um desafio que exige muita atenção, afinal, é com base nessas 

informações que serão feitos os cálculos de salário, faltas, bancos de horas e horas extras. O 

método escolhido por cada empresa pode variar e deve depender da análise de diversos fatores, 

devendo ser considerado para essa analise desde o número de colaboradores que realizam o 

registro de ponto, quantos desses colaboradores exercem atividades externas, as funções que o 

maior número de colaborador exerce até a agilidade e ganho de tempo que o método escolhido 

pode proporcionar ao departamento de pessoal, bem como a quantidade de equipamentos que 

terão de ser adquiridos e principalmente qual a segurança jurídica que o método escolhido vai 

garantir para a empresa. 

Portanto, em um primeiro momento fica claro que os sistemas alternativos, são 

vantajosos para empregadores que não conseguem utilizar os aparelhos previstos na portaria nº 

1510 do Ministério do Trabalho como primeira alternativa, a seguir veremos o posicionamento 

jurisprudencial sobre o assunto. 

 
1.3 O CONTROLE DE JORNADA NA VISÃO JURISPRUDENCIAL 

 
No Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná não existe nenhuma decisão no 

que tange o sistema de ponto por exceção posterior a Lei nº 13.874/19 que autorizou o sistema, 

embora das decisões constantes nesse tribunal até a presente data sejam todas no sentido de 

invalidar o sistema como segue a última decisão proferida pelo tribunal a respeito do assunto: 

 

TRT-PR-10-07-2018 JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO DE PONTO POR 

EXCEÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. Diante do que 

determina o artigo 74, § 2°, da CLT ("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."), esta 

Turma entende inválido o registro de jornada por "exceção", ainda que previsto em 

norma coletiva. A sistemática representa afronta, ainda, à Súmula 338, do TST, que 

prima pela busca do registro fidedigno da jornada, como regra impassível de 

derrogação. Sentença mantida. (TRT-PR-43926-2015-002-09-00-8-ACO-11011- 

2018 - 6A. TURMA Relator: Sueli Gil El Rafihi. Publicado no DEJT em 10-07- 2018) 
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Ou seja, até a autorização da pratica pela Lei nº 13.874/19 no âmbito da Justiça do 

Trabalho do Estado do Paraná, prevalecia o entendimento no sentido de que os registros de 

ponto por exceção são nulos mesmo após a Reforma Trabalhista de 2017 que incluiu o art. 611-

A, na Consolidação das Leis do Trabalho redigido no início do presente artigo, que prestigia a 

prevalência do negociado sobre o legislado, prevento a possibilidade de negociação coletiva a 

respeito do registro da jornada de trabalho (BRASIL, 2017), ou seja, deixando brecha para que 

seja feito o uso do sistema de ponto por exceção, os tribunais continuavam considerando que o 

método viola as normas referentes à fiscalização do trabalho, em especial o art. 74, § 2º, da CLT 

já redigido no presente artigo. Da mesma forma esse também era o entendimento unanime do 

Tribunal Superior do Trabalho conforme os seguintes julgados: 

 
"RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO. REGISTRO DE PONTO POR EXCEÇÃO. A jurisprudência desta 

Corte é no sentido de que são inválidas as normas coletivas que autorizam o sistema 

de registro de ponto por exceção. Decisão em sentido contrário merece ser modificada. 

Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido" (RR-63300- 

17.2012.5.17.0001, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT 

21/02/2014). 

 

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 

. HORAS EXTRAS. NORMA COLETIVA. CONTROLE DE PONTO POR 

EXCEÇÃO. INVALIDADE. Não é válida a norma coletiva que estabelece registro de 

ponto por exceção, porque constitui flexibilização contrária às normas de proteção à 

saúde e segurança do trabalhador. Precedentes desta Corte. Recurso de revista não 

conhecido" (RR-721-18.2015.5.03.0098, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 19/12/2016). 

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A 

ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.105/2015- DESCABIMENTO. HORAS 

EXTRAS. NORMA COLETIVA. CONTROLE DE PONTO POR 

EXCEÇÃO. INVALIDADE . Não é válida a norma coletiva que estabelece registro 

de ponto por exceção, porque constitui flexibilização contrária às normas de proteção 

à saúde e segurança do trabalhador. Precedentes desta Corte . Agravo de instrumento 

conhecido e desprovido" (AIRR-1907-22.2015.5.02.0028, 3ª Turma, Relator Ministro 

Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 15/09/2017). 

 
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 
13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. 

REGISTRO DE PONTO POR EXCEÇÃO. INVALIDADE. Embora 

seja inválida a norma coletiva que contemple controle de ponto por exceção, o 

conjunto probatório dos autos, segundo revela o acórdão regional, indica que houve 

o efetivo pagamento das horas extras. Não resistindo a violação apontada ao quadro 

fático descrito no acórdão, não merece conhecimento o apelo. Recurso de revista não 

conhecido". (RR-11230-27.2016.5.18.0010, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto 

Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 29/06/2018). 

 

 

Porem em março de 2019 o tribunal proferiu decisão contrária as suas jurisprudências 

e decisões anteriores no recurso de revista RR nº 1001704-59.2016.5.02.0076. Segundo o 

acordão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região violou o artigo 7º, XXVI, da 
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Constituição Federal ao declarar a invalidade da norma coletiva que dispensa o controle formal 

de jornada e condena a empresa ao pagamento de horas extras, o Tribunal Superior do Trabalho 

destacou que “as cláusulas decorrentes da negociação coletiva não podem ser analisadas de 

forma atomizada, pois cada uma se vincula ao equilíbrio da negociação coletiva. A vantagem 

compensatória é inerente à negociação coletiva, sendo desnecessária sua identificação 

pormenorizada” (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-RR nº 10017045920165020076). 

Ou seja, os instrumentos coletivos devem ser considerados de maneira geral. 

Esclareceu, ainda, que, nos termos do artigo 611-A da Consolidação das Leis de 

Trabalho, inserido pela Lei nº 13.467/17 em que há a previsão legal expressa da prevalência das 

normas coletivas que disciplinam a modalidade de registro de jornada de trabalho em relação 

às disposições da Lei, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da marcação de 

ponto "por exceção" desde que haja previsão em norma coletiva conforme decisão: 

 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO 

REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. PONTO 
POR EXCEÇÃO. ESTIPULAÇÃO POR NORMA COLETIVA. TEORIA DO 

CONGLOBAMENTO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 7º, XXVI, DA CF. 

CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. O processo de negociação coletiva consiste 

em concessões recíprocas, de forma que o resultado do instrumento constitui condição 

benéfica às partes. Tendo presente esta premissa, as cláusulas decorrentes da 

negociação coletiva não podem ser analisadas de forma atomizada, pois cada uma se 

vincula ao equilíbrio da negociação coletiva. A vantagem compensatória é inerente à 

negociação coletiva, sendo desnecessária sua identificação pormenorizada. II. A esse 

respeito, ressalte-se que, por ocasião dos julgamentos dos RE 590.415. (Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe de 29/5/2015, Tema 152) e RE 895.759 (Rel. Min. Teori 

Zavaski, DJE 13/09/16), o Supremo Tribunal Federal adotou explicitamente tese no 

sentido de que a teoria do conglobamento deve ser adotada para dirimir conflito entre 

normas coletivas de trabalho, daí resultando que cada instrumento deve ser visto de 

forma global. Apesar de tratar sobre fatos diferentes da presente hipótese, a ratio das 

referidas teses de repercussão geral deve ser aplicada ao presente caso, pois trata 

essencialmente da discussão ora travada. III. Por sua vez, no âmbito deste Tribunal 

Superior do Trabalho, a jurisprudência também se orienta no sentido de que a teoria 

do conglobamento deve ser adotada para dirimir conflito entre normas coletivas de 

trabalho, daí resultando que cada instrumento deve ser visto de forma global. IV. No 

presente caso, a Corte Regional decidiu pela invalidade da norma coletiva em que se 

autorizava a dispensa do controle formal de horário, sob o fundamento de violação do 

art. 74, § 2º, da CLT, dado que o dispositivo possuiria natureza de direito indisponível, 

infenso à negociação coletiva. V. O entendimento adotado pela Corte de origem 

contaria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e viola o disposto no art. 7º, 

XXVI, da CF. Logo, o provimento ao recurso de revista é medida que se impõe. 

VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST - RR: 

10017045920165020076, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 

27/03/2019, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/03/2019) 
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Porém, ainda não há consenso, visto que a decisão acima contraria as jurisprudências do 

tribunal até o momento, além do mais, existem mais três decisões recentes do Tribunal Superior 

do Trabalho, de novembro 2019 e agosto de 2020, ou seja, decisões proferidas após a inserção 

do § 4º ao artigo 74 da Consolidação das Leis de trabalho com a Lei nº 13.874, de 20 de setembro 

de 2019, que não reconheceram o registro de ponto por exceção como válido. 

 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HORAS 

EXTRAS. CONTROLE DE PONTO POR EXCEÇÃO. PREVISÃO EM NORMA 

COLETIVA. INVALIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que o sistema de 

controle de jornada por exceção, ainda que previsto em acordo coletivo, contraria o 

art. 74, § 2º, da CLT, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade, pelas empresas com mais 

de 10 empregados, de anotação das horas de entrada e saída de seus empregados, nos 

termos do item I da Súmula 338 desta Corte. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do 

TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo não provido. HORA EXTRA. JORNADA 

DE TRABALHO. SÚMULA 126 DO TST. A invalidade da 

jornada de 12 x 36 horas decorre da própria invalidade dos registros de ponto. Não 

sendo validada a jornada anotada em cartão de ponto, não há como se verificar se o 

regime de compensação foi corretamente cumprido. Inviável a aplicabilidade da 

Súmula 444/TST. Incidência da Súmula 126/TST. Não merece reparos a decisão. 

Agravo não provido" (TST- Ag-AIRR-20004-35.2015.5.04.0733, 2ª Turma, Relatora 

Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 19/11/2019). 

 

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM 

FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014. HORAS EXTRAS. REGISTRO DE PONTO "POR EXCEÇÃO". 

NORMA COLETIVA. O artigo 74, § 2º, da CLT estabelece o dever de anotação da 

jornada de trabalho em estabelecimento que possua mais de dez empregados. A 

obrigação ali firmada figura como norma de ordem pública, motivo pelo qual não se 

admite interpretação no sentido de atribuir mera faculdade ao empregador em adotar 

o registro de ponto, o que acarreta, como consequência, a nulidade da negociação 

coletiva que prevê a jornada "por exceção". Isso porque a adoção dessa prática fere 

dispositivo de lei que tem por finalidade assegurar a segurança e saúde física e mental 

do trabalhador e, por isso, respaldam-se em norma de ordem pública e cogente. Assim, 

embora o direito à negociação coletiva esteja constitucionalmente assegurado (artigo 

7º, XXVI), tal garantia não goza de caráter absoluto, uma vez que as cláusulas previstas 

no instrumento normativo celebrado deverão observar as normas de ordem pública. 

Precedentes. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 4º, da CLT e o teor da 

Súmula nº 333 do TST. Agravo conhecido e não provido. AGRAVO EM RECURSO 

DE REVISTA. FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO   DE   

SITUAÇÃO   EXCEPCIONAL.   FRACIONAMENTO 

IRREGULAR. PAGAMENTO EM DOBRO. Agravo interno provido, para 

reexaminar o recurso de revista do autor, uma vez que foi demonstrado possível 

equívoco na decisão unipessoal. RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. FÉRIAS 

COLETIVAS.    FRACIONAMENTO.    INEXIGIBILIDADE    DE    SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL. A vedação ao fracionamento das férias, prevista no artigo 134, § 1º, 

da CLT, com redação anterior à Lei nº 13.467/2017, refere-se apenas às férias 

individuais, e, no caso, conforme registrado pelo Tribunal Regional, a hipótese é de 

gozo de férias coletivas. Incabível, portanto, a exigência de demonstração de qualquer 

excepcionalidade. Recurso de revista não conhecido" (TST-RR-346485- 

12.2009.5.12.0001, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 

08/11/2019). 

 

Ainda no mesmo sentido: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE 

REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14 E REGIDO 
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PELO CPC/2015 E PELA IN Nº40/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO. REGISTRO DE PONTO POR EXCEÇÃO. INVALIDADE. 

DECISÃO DENEGATÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 255, INCISO III, 

ALÍNEA "B", DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO. Não merece provimento o agravo quanto à validade do registro de 

ponto por exceção, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática 

pela qual denegado seguimento ao agravo de instrumento, fundada na iterativa e 

notória jurisprudência desta Corte. Agravo desprovido". (TST-Ag- AIRR-20002-

65.2015.5.04.0733, 2ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire 

Pimenta, DEJT 21/08/2020) 

 

O referido tribunal também proferiu em fevereiro de 2020 decisão que invalidou o 

sistema de controle de ponto que consiste no registro apenas das exceções de jornada por ter o 

contrato de trabalho do reclamante sido extinto em data anterior a vigência da Lei nº 13.467/17 

conforme segue: 

 

RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. CONTROLE DE JORNADA POR 

EXCEÇÃO. 1. O contrato de trabalho foi extinto antes da vigência da Lei nº 

13.467/2017. 2. O sistema de controle de ponto que consiste no registro apenas das 

exceções de jornada é inválido, pois contraria o disposto no art. 74, § 2º, da CLT, na 

redação vigente à época da relação de trabalho. Precedentes. Recurso de revista não 

conhecido (TST-RR-1551-71.2017.5.12.0030, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto 

Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 14/02/2020). 

 
Ou seja, deixa a brecha para que se entenda que com a inclusão do § 4º da Lei nº 

13.874/19 no artigo 74 da Consolidação das Leis de Trabalho, bem como a luz do artigo 611- 

A, X, inserido pela Lei nº 13.467/17 na Consolidação das Leis de Trabalho que trata da 

prevalência do negociado sobre o legislado e autoriza a prevalência das normas coletivas que 

disciplinam a forma de registro de jornada de trabalho em relação aos dispositivos legais, 

podemos considerar o sistema de ponto por exceção válido, conforme ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.467/2017. SISTEMA DE CONTROLE ALTERNATIVO DE JORNADA. 

CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO POR EXCEÇÃO. PREVISÃO EM 

NORMA        COLETIVA.        VALIDADE.        TRANSCENDÊNCIA        NÃO 

RECONHECIDA. NÃO 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 inequívoco que, no âmbito da 

negociação coletiva, os entes coletivos atuam em igualdade de condições, o que torna 

legítimas as condições de trabalho por eles ajustadas, na medida em que afasta a 

hipossuficiência ínsita ao trabalhador nos acordos individuais de trabalho. Assim, as 

normas autônomas oriundas de negociação coletiva, desde que resguardados os 

direitos indisponíveis, devem prevalecer sobre o padrão heterônomo justrabalhista, 

já que a transação realizada em autocomposição privada resulta de uma ampla 

discussão havida em um ambiente paritário, no qual as perdas e ganhos recíprocos 

têm presunção de comutatividade. Na hipótese, a Corte Regional reconheceu que eram 

válidos os registros de ponto por exceção a apresentados pela reclamada, em que 

autorizada a 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
dispensa de controle formal de horário, mediante norma coletiva, tendo o reclamante 

também confessado o regular recebimento das horas extraordinárias prestadas. 

Premissas fáticas incontestes à luz da Súmula 126. Conforme acima aduzido, a 

Constituição Federal reconhece a validade e a eficácia dos instrumentos de 

negociação coletiva, desde que respeitados os direitos indisponíveis dos 

trabalhadores. Ocorre que a forma de marcação da jornada de trabalho não se insere 

no rol de direitos indisponíveis, de modo que não há qualquer óbice na negociação 

para afastar a incidência do dispositivo que regula a matéria, com o fim de atender 

aos interesses das partes contratantes. Impende destacar, inclusive, que o artigo 611-

A, X, da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, autoriza a prevalência das normas 

coletivas que disciplinam a modalidade de registro de jornada de trabalho em relação 

às disposições da lei. É bem verdade que o aludido preceito, por ser de direito material, 

não pode ser invocado para disciplinar as relações jurídicas já consolidadas. Não se 

pode olvidar, entretanto, que referido dispositivo não trouxe qualquer inovação no 

mundo jurídico, apenas declarou o fato de que essa matéria não se insere no rol das 

garantias inegociáveis. Assim, deve-se manter a validade dos registros de pontos por 

exceção previstos na norma coletiva. Precedentes. Referida decisão está em sintonia 

com o entendimento desta Corte Superior, o que torna prejudicado o processamento 

do recurso de revista encontra óbice no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333. 

Nesse contexto, a incidência do óbice contido na Súmula 333 é suficiente para afastar 

a transcendência da causa , uma vez que inviabilizará a aferição da existência de 

eventual questão controvertida no recurso de revista, e, por conseguinte, não serão 

produzidos os reflexos gerais, nos termos previstos no § 1º do artigo 896-A da CLT. 

Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST-AIRR-11602- 

96.2015.5.01.0005, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, 

DEJT 02/10/2020) 

 

Portanto, conforme a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão 

publicada em outubro de 2020 decidiu no sentido de manter a validade dos registros de pontos 

por exceção previstos em norma coletiva, cabe aqui destacar que a quarta turma do referido 

tribunal e a mesma que proferiu a primeira decisão nesse sentido citada no início deste tópico. 

Porem a mais recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho publicada em março de 2021 

proferiu decisão invalidando o sistema de ponto por exceção mesmo previsto em norma coletiva 

conforme segue: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA 

RECLAMADA. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 

TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA 1 - NULIDADE DO 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE FOI PEDIDO O 

PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ACERCA DA QUESTÃO 

VEICULADA NO RECURSO ORDINÁRIO E O DA DECISÃO REGIONAL QUE 

REJEITOU OS EMBARGOS QUANTO AO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO 

(DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, § 1.º-A, IV, 

DA CLT). No caso concreto, em que pesem suas alegações, a reclamada deixou de 

apresentar os trechos dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento 

do Tribunal Regional acerca da questão veiculada no recurso ordinário e o do acórdão 

prolatado no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos para cotejo e 

verificação de plano da ocorrência da omissão, o que não atende à exigência legal. 

Agravo de instrumento não provido. 2 - CONTROLE DE JORNADA. ANOTAÇÃO 

DE HORAS EXTRAS "POR EXCEÇÃO". NORMA COLETIVA. INVALIDADE. 

NÃO ABRANGÊNCIA DO TEMA 1.046 DO REPERTÓRIO DE 

REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO 
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TRIBUNAL FEDERAL. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não 

admitir o controle de ponto por exceção, presumindo-se, nesse caso, a veracidade da 

jornada alegada na inicial, salvo prova em contrário a cargo da reclamada. Nesse 

ponto, o acórdão a quo se encontra em perfeita conformidade à Súmula 338, I, do 

TST. Agravo de instrumento não provido. 3 - MULTA POR EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS (ART. 896, § 1.º-A, I, DA  CLT). O 

recurso de revista não atende aos requisitos do art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, porquanto 

não foi feita a transcrição textual dos fragmentos do acórdão regional que 

consubstanciam o prequestionamento das matérias veiculadas no recurso de revista, o 

que desatende a norma contida no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Agravo de 

instrumento não provido" (AIRR-10782-62.2017.5.15.0023, 2ª Turma, Relatora 

Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 12/03/2021). 

 
Dessa forma, os empregadores que desejarem fazer uso do sistema de ponto por exceção 

devem ficar atentos, pois, nas decisões favoráveis deve haver acordo individual ou coletivo, 

feito por escrito, entre empregadores e empregados prevendo a modalidade de registro de ponto 

por exceção pois a jurisprudência claramente não está consolidada e tende a proferir as decisões 

no sentido de invalidar o controle de jornada por meio do Ponto por Exceção. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou o conhecimento da história do 

controle de ponto, apresentou uma análise crítica sobre o sistema de ponto por exceção 

abrangendo as previsões da Reforma Trabalhista de 2017 principalmente no que tange a 

prevalência do negociado sobre o legislado. Tratou em especial da inclusão §4º do artigo 74 

na Consolidação das Leis de Trabalho pela Lei nº 13.874/19, e demonstrou as principais 

decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná bem como das decisões mais 

recentes do Tribunal Superior do Trabalho a respeito do assunto. 

Em vista dos argumentos apresentados no decorrer desse artigo verificou-se que para 

que o uso do controle de ponto por exceção seja possível o sistema alternativo escolhido pela 

empresa tem que ser autorizado pela Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. Ou seja, é 

preciso que por intermédio do sindicato os empregados concordem com o método utilizado e 

mesmo com a adoção da Lei nº 13.874/2019, a implementação do ponto por exceção deve ser 

amparada por contratos individuais de trabalho, convenções ou acordos coletivos e a empresa 

deve cumprir todas as regras descritas no documento, caso contrário haverá o risco de nulidade. 

Dessa forma verificou-se ainda que a abordagem de controlar somente as situações de 

exceção foi amplamente utilizada até meados do ano de 2003, quando deixou de ser praticada 
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devido a súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho cuja redação invalidava o controle de 

ponto por exceção, pois o método dificultava a comprovação da não realização de horas extras 

na jornada de trabalho, e que mesmo com a Lei nº 13.874/2019 trazendo o método de volta ao 

alterar a redação do artigo 74 da Consolidação das Leis de Trabalho, permitindo o controle de 

ponto por Exceção existe decisão proferida após sua vigência que ainda menciona a súmula 338 

do Tribunal Superior do Trabalho invalidando o método. 

Levando-se em consideração os aspectos aqui apresentados conclui-se que é preciso ter 

cuidado, pois os meios de comprovação do sistema de ponto por exceção não são 

regulamentados como no caso dos Registros Eletrônicos de Ponto. Além do mais, o sistema de 

controle de ponto por exceção em caso de reclamatória acaba impondo a oitiva de testemunhas 

visto que em outros métodos a prova documental já seria suficiente, dessa forma gerando maior 

insegurança jurídica e litigiosidade. É evidente que controlar o ponto é um desafio que exige 

muita atenção, afinal, é com base nessas informações que serão feitos os cálculos de salário, 

faltas, bancos de horas e horas extras. 

Diante disso, e com base nas jurisprudências apresentadas pode-se constatar que ainda 

não existe jurisprudência consolidada sobre o assunto devido à falta de consenso nas decisões 

proferias até o momento e claro ao fato da legislação que trata do o assunto ser relativamente 

nova. Portanto, podemos concluir que o sistema de controle de ponto por exceção no momento, 

não é vantajoso para as empresas que consigam fazer uso do Registros Eletrônicos de Ponto 

previsto na portaria nº 1510 do Ministério do Trabalho como primeira alternativa de controle 

de jornada, porém, é vantajoso para empregadores que não conseguem utilizar os aparelhos 

previstos na portaria como primeira alternativa. 

 
REFERÊNCIAS 

 
BRASIL, Lei Nº 13.874, de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado. Brasília, 2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. Acesso em: 08 de 

set. 2020. 

 

BRASIL, Lei Nº 7.855, De 24 de Outubro de 1989. Altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho, atualiza os valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicação, institui o Programa 

de Desenvolvimento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho e dá outras providências. 

Brasília, 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7855.htm. Acesso 

em: 16 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Portaria n° 1510, de 21 de agosto de 2009, que disciplina o Registro de Ponto 

Eletrônico e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP. Diário Oficial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.855-1989?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7855.htm


         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
da União, Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm. Acesso em: 10 de set. 

2020. 

 

BRASIL, Portaria n° 373, de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a possibilidade de 

adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

https://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte373_2011.htm. Acesso em: 10 de set. 

2020. 

 

BRASIL, Tribunal Regional do trabalho do Paraná (6º Turma). Acordão. Recurso Ordinário 

43926201500209008-ACO110112018. Jornada De Trabalho. Registro de Ponto por Exceção. 

Previsão em Norma Coletiva. Invalidade. Recorrente: Telefônica Brasil S.A. e Rodrigo 

Ribeiro Costa. Recorrido: Telefônica Brasil S.A. e Rodrigo Ribeiro Costa. Relator: Sueli Gil 

El Rafihi. Publicado no DEJT em 10 de julho de 2018. Disponível em: 

https://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/jurisprudencia.xhtml. Acesso em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (2ª Turma). Acordão. Agravo de Instrumento em 

Recurso de Revista Ag-AIRR-107826220175150023. Agravo de instrumento em Recurso de 

Revista. A reclamada. Processo regido pela lei 13.467/2017. Transcendência econômica 

reconhecida 1 - nulidade do acórdão do tribunal regional por negativa de prestação 

jurisdicional. Ausência de transcrição dos trechos dos embargos declaratórios em que foi 

pedido o pronunciamento do tribunal regional acerca da questão veiculada no recurso 

ordinário e o da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido. 

Prequestionamento (descumprimento do art. 896, § 1.º-a, iv, da clt). Agravante: Rohm And 

Haas Quimica Ltda. Agravada: Claudinei Aparecido Amaral. Relator: Ministra Delaide Alves 

Miranda Arantes, DDEJT 12 de março de 2021. Disponível em: 

https://www.tst.jus.br/web/guest/Jurisprudencia. Acesso em 12 de abril de nov. 2021. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (2ª Turma). Acordão. Agravo de Instrumento em 

Recurso de Revista Ag-AIRR-20002650155040733. Agravo de instrumento em Recurso de 

Revista. Recurso de revista interposto na vigência da lei nº 13.015/14 e regido pelo CPC/2015 

e pela IN nº40/2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Registro de Ponto por Exceção. 

Invalidade. Decisão denegatória com fundamento no artigo 255, inciso III, alínea "b", do 

regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Agravante: Universal Leaf Tabacos 

Ltda. Agravado: Airton Jose Weigel. Relator: Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DDEJT 

21/08/2020. Disponível em: https://www.tst.jus.br/web/guest/Jurisprudencia. Acesso em 17 

de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (2ª Turma). Acordão. Agravo de Instrumento 

em Recurso de Revista Ag-AIRR-200043520155040733. Agravo. Agravo de instrumento. 

Recurso de Revista. Horas extras. Controle de Ponto por Exceção. Previsão em Norma 

Coletiva. Invalidade. Agravante: Universal Leaf Tabacos Ltda. Agravado: Celcio Da Silveira. 

Relatora Ministra Maria Helena Mallmann. Data de Publicação: DEJT 19 de novembro de 

2019. Disponível em: https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 17 de nov. 

2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (3ª Turma). Acordão. Recurso de Revista 

RR112302720165180010, Recurso de Revista Interposto sob a égide das Leis 13.015/2014 e 

13.105/2015 e antes da vigência da Lei Nº 13.467/2017. Horas Extras. Registro de Ponto por 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
https://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte373_2011.htm
http://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/jurisprudencia.xhtml
http://www.trt9.jus.br/basesjuridicas/jurisprudencia.xhtml
http://www.tst.jus.br/web/guest/Jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/Jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/Jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/Jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia


         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
Exceção. Invalidade. Recorrente: Marcelo Augusto Borges Pereira. Recorrido: Telefônica 

Brasil S.A. Relator: Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Publicado no DEJT 

29 de junho de 2018. Disponível em: https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso 

em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (3ª Turma). Acordão. Recurso de Revista 

RR15517120175120030. Recurso de Revista. Horas Extras. Controle de Jornada por 

Exceção. Agravante: Ability Tecnologia e Serviços S/A. Agravado: Leandro Aparecido 

Teixeira e Telefônica Brasil S.A. Relator: Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. 

Data de Publicação: DEJT 14 de fevereiro de 2020 Disponível em: 

https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (3ª Turma). Acordão. Recurso de Revista 

RR7211820155030098. Horas extras. Norma coletiva. Controle de ponto por exceção. 

Invalidade. Registro de ponto por exceção. Recorrente: Gerdau Aços Longos S.A. Recorrido: 

Jerre Adriani Vilela Mano. Relator: Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Data 

de Publicação: DEJT 19 de dezembro de 2016. Disponível em: 

https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 10 de mar. 2021. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (3ª Turma). Acordão. Agravo de Instrumento em 

Recurso de Revista AIRR-19072220155020028. Agravo de instrumento. Recurso de revista 

interposto sob a égide das leis nos 13.015/2014 e 13.105/2015- descabimento. Horas extras. 

Norma coletiva. Controle de ponto por exceção. Invalidade. Agravante: Indústria, Máquinas E 

Serviços LTDA. Agravado: Dielson Ferreira Paiva. Relator Ministro: Ministro Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira. Data de Publicação: DEJT 15 de setembro de 2019. Disponível 

em: https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (4ª Turma). Acordão. Recurso de Revista 

RR633001720125170001. Recurso de revista. Horas extras. Acordo coletivo de trabalho. 

Registro de ponto por exceção. Recorrente: Luiz Pereira Barbosa. Recorrida: Vivo S.A.. 

Relator: Relatora Ministra Maria de Assis Calsing. Data de Publicação: DEJT 21 de fevereiro 

de 2014. Disponível em: https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 10 de 

mar. 2021. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (4ª Turma). Acordão. Agravo de Instrumento em 

Recurso de Revista AIRR-116029620155010005. Agravo de instrumento. Interposto na 

vigência da Lei nº 13.467/2017. Sistema de controle alternativo de jornada. Controle de 

jornada de trabalho por exceção. Previsão em Norma Coletiva. Validade. Transcendência 

não reconhecida. Não provimento. Agravante: Bruno Gomes de Oliveira. Agravado: Cosan 

Lubrificantes e Especialidades S.A. Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos. 

Data de Publicação: DEJT 02 de outubro de 2020. Disponível em: 

https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (4ª Turma). Acordão. Recurso de Revista 

RR10017045920165020076. Recurso de revista interposto pela reclamada. Acórdão regional 

publicado na vigência da lei nº 13.015/2014. Ponto por Exceção. Estipulação por Norma 

Coletiva. Teoria do Conglobamento. Validade. Aplicação do art. 7º, XXVI, da CF. 

conhecimento e provimento. Recorrentes: Bull Ltda. e Atos Serviços de Tecnologia da 

Informação do Brasil Ltda. Recorrido: Sergismar Fiuza Borba. Relator: Alexandre Luiz 

Ramos, Data de Publicação: DEJT 29 de março de 2019. Disponível em: 

http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia


         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho (7ª Turma). Acordão. Recurso de Revista 

RR3464851220095120001. Recurso de Revista. Férias. Inexistência de comprovação de 

situação excepcional. Fracionamento irregular. Pagamento em dobro. Recorrente: Aroldo 

Camargo Guedes Rodrigues. Recorrido: OI S.A. Relator: Ministro Claudio Mascarenhas 

Brandao. Data de Publicação: DEJT 08 de novembro de 2019. Disponível em: 

https://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia. Acesso em 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL. [CLT 1943]. Consolidação das Leis do Trabalho 1943-CLT e normas 

correlatas. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2. ed. 2018. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/541566. Acesso em: 10 de set. 

2020. 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília: Câmara Legislativa, 1988. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943- 

415500-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 17 de nov. 2020. 

 

BRASIL. SENADO FEDERAL DO BRASIL. Aprovada em 2017, reforma trabalhista 

alterou regras para flexibilizar o mercado de trabalho. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/02/aprovada-em-2017-reforma- 

trabalhista-alterou-regras-para-flexibilizar-o-mercado-de-trabalho. Acesso em: 11 de set. 

2020. 

 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n° 338. Jornada de Trabalho. Registro. 

Ônus da Prova - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04. 2005. Disponível em: 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SU 

M-338. Acesso em: 18 de nov. 2020. 

 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil. Anos de Incerteza (1930-1937)- Ministério do Trabalho. 

Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30- 

37/PoliticaSocial/MinisterioTrabalho#:~:text=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20do%20Min 

ist%C3%A9rio%20do,a%20chefia%20de%20Get%C3%BAlio%20Vargas. Acesso em: 13 

nov. 2020. 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil. Diretrizes do Estado Novo (1937-1945)-Consolidação das Leis 

de Trabalho (CLT). Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37- 

45/DireitosSociaisTrabalhistas/CLT. Acesso em: 13 nov. 2020. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 8. ed. São 

Paulo: Atlas|GEN, 2017. 

 
MAZZILLO, Leonardo; D’ELIA, Alessandra. TST abre importante precedente para a 
marcação de ponto por exceção. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 25, 

n. 6228, 20 jul. 2020. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/74763. Acesso em: 11 set. 
2020. 

http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www.tst.jus.br/web/guest/jurisprudencia
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/541566
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SU


         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 
PATENT of Bundy Manufacturing Company. Google Patents, 2018. Disponível em: 

https://www.google.com/patents/US452894i. Acesso em: 16 nov. 2020. 

 

PRITSCH, Cesar; MARQUES, Fernanda; MARANHAO, Ney. Ponto por exceção 

aprovado pelo Congresso na MP da liberdade econômica. 24 de ago. 20192019. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-ago-24/opiniao-ilegalidades-ponto-excecao- 

aprovado-congresso. Acesso em: 11 de set. 2020. 

 

RENZETTI, Rogerio. Direito do trabalho: teoria e questões práticas. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2018. 

 
SENIOR, Ponto por exceção: tudo o que você precisa saber. Disponível em: 

https://www.senior.com.br/blog/ponto-por-excecao-tudo-o-que-voce--saber. Acesso em: 11 

set. 2020. 

 
TUPINAMBÁ, Carolina. Quando tempo é dinheiro: o controle da jornada por exceção. 

Revista Ltr: legislação do trabalho, São Paulo, SP, v. 78, n. 5, p. 519-529, maio 2014. 

http://www.google.com/patents/US452894i
http://www.google.com/patents/US452894i
http://www.conjur.com.br/2019-ago-24/opiniao-ilegalidades-ponto-excecao-
http://www.conjur.com.br/2019-ago-24/opiniao-ilegalidades-ponto-excecao-
http://www.senior.com.br/blog/ponto-por-excecao-tudo-o-que-voce--saber
http://www.senior.com.br/blog/ponto-por-excecao-tudo-o-que-voce--saber

