1º MOMENTO JURÍDICO SINDIMEI, COM ÊNFASE
EM QUESTÕES TRABALHISTAS.

Itaúna--MG
Itaúna
MG,, 21 de junho de 2012.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO DIREITO
DO TRABALHO
1.
2.
3.
4.
5.

Proteção do trabalhador
“In dubio” pro operário
Da irrenunciabilidade
Da primazia da realidade
Da razoabilidade

LEGALIDADE DO CONTROLE DA JORNADA DE
TRABALHO
Art.. 74
Art
74,, § 2º, da CLT:
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 prépré-assinalação do
período de repouso.
repouso.” (gn)
Súmula 338,
338, do TST:
TST: “É ônus do empregador
com mais de 10 empregados o registro da jornada
de trabalho na forma do art.
art. 74 § 2º, da CLT.
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”
contrário”..
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MINISTÉRIO DO TRABALHO DISCIPLINA O REGISTRO
ELETRÔNICO DE PONTO
A Portaria n. 1.510,
510, de 21 de agosto de 2009
2009,, do Ministério do Trabalho
e Emprego, disciplina o registro eletrônico de ponto e a utilização do
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP
SREP..
PORTARIA Nº 2.686, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
Art. 1º - O art. 31 da Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de
2009, somente produzirá efeitos:
I - A partir de 2 de abril de 2012, para as empresas que
exploram atividades na indústria,
indústria, no comércio em geral, no setor de
serviços, incluindo, entre outros, os setores financeiro, de transportes,
de construção, de comunicações, de energia, de saúde e de educação;
II - A partir de 1º de junho de 2012, para as empresas que
exploram atividade agroagro-econômica nos termos da Lei n.º 5.889, de 8
de julho de 1973;
III - A partir de 3 de setembro de 2012, para as microempresas
e empresas de pequeno porte, definidas na forma da Lei Complementar
nº 126/2006.

Súmula 338,
338, III, do
TST::
TST
Horário
de
entrada
e
saída
uniformes:: invalidade,
uniformes
inversão do ônus da
prova
para
o
empregador, valendo a
jornada da petição
inicial..
inicial

Súmula 366,
366, do TST:
TST: “Não serão
descontadas nem computadas como
jornada extraordinária as variações de
horário do registro de ponto não
excedentes
de
cinco
minutos,
observando o limite máximo de dez
minutos diários.
diários. Se ultrapassado esse
limite, será considerada como extra a
totalidade do tempo que exceder a
jornada normal”.
normal”.
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DISPENSA DO REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DO
EMPREGADO – Art. 62, I e II da CLT
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
empregados;;
II.
II. os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos
de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto
neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.
filial.
Obs.: O empregador está obrigado a controlar a
Obs.:
jornada de empregado que detenha simples título de
gerente, que não possua poderes de gestão nem
perceba gratificação de função superior a 40
40%
% do
salário efetivo.
efetivo.

DA REMUNERAÇÃO
Art. 457 CLT










Gorjetas;
Gorjetas;
Comissões;;
Comissões
Gratificações;;
Gratificações
Abonos;;
Abonos
Diárias para viagens acima de 50
50%
% do salário;
salário;
Alimentação;;
Alimentação
Habitação;;
Habitação
Vestuário
Outras prestações “in natura” que a empresa,
por força de contrato ou o costume, fornecer
habitualmente ao empregado

Art. 458, § 2º da CLT: Não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo
empregador:
I - vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos
aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a
prestação do serviço
serviço;;
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula,
mensalidade, anuidade, livros e material didático;
didático;
III - transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e
retorno, em percurso servido ou não por transporte público
público;;
IV - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente ou mediante seguroseguro-saúde
saúde;;
V - seguros de vida e de acidentes pessoais
pessoais;;
VI - previdência privada;
privada;
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CLT - Art
Art.. 71
71.. Em qualquer trabalho
contínuo, cuja duração exceda de seis
horas, é obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação, o qual
será, no mínimo, de uma hora e, salvo
acordo escrito ou convenção coletiva em
contrário, não poderá exceder de duas horas.
horas.
§ 1º Não excedendo de seis horas o
trabalho, será, entretanto, obrigatório um
intervalo de quinze minutos quando a
duração ultrapassar quatro horas
horas..

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA
SDI--I (TST)
SDI
307.. Intervalo intrajornada (para repouso e
307
alimentação).. Não concessão ou concessão
alimentação)
parcial.. Lei n. 8.923/
parcial
923/1994
1994.. Após a edição da
Lei n. 8.923/
923/1994
1994,, a não concessão total
ou parcial do intervalo intrajornada
mínimo,, para repouso e alimentação,
mínimo
implica o pagamento total do período
correspondente, com acréscimo de, no
mínimo, 50
50%
% sobre o valor da remuneração
da hora normal de trabalho (art.
(art. 71 da CLT).
CLT).







Turno ininterrupto de revezamento
O turno ininterrupto de revezamento, conforme definição da
Ministra Maria Cristina Peduzzi,
Peduzzi, da Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho, é “aquele que se caracteriza
pela realização, de forma alternada, de atividades nos
períodos diurno e noturno, com freqüência diária, semanal,
quinzenal ou mensal”.
mensal”.
Note--se que o turno ininterrupto é identificado com relação
Note
ao empregado e não com relação à empresa
empresa.. Ou seja, esta
não precisa funcionar 24 horas em todos os setores para que
haja a sua ocorrência, bastando que o empregado,
ainda que apenas um, tenha a sua jornada constantemente
alterada..
alterada
Anteriormente, os Tribunais entendiam que, para que fosse
caracterizado o turno ininterrupto, era necessário que o
trabalhador laborasse em contato alternado com as 24 horas
do dia, ou seja, em 4 (quatro) turnos de 6 (seis) horas ou 3
(três) turno de 8 (oito) horas (se houvesse expressa
previsão em norma coletiva que autorizasse o elastecimento
da jornada).
jornada).
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Entretanto,
este
posicionamento
vem
mudando, tanto que o Colendo Tribunal
Superior do Trabalho editou a Súmula 360,
360,
nos seguintes termos
termos:: “Faz jus à jornada
especial prevista no art.
art. 7º, XIV, da CF/1988
CF/1988
o trabalhador que exerce suas atividades em
sistema de alternância de turnos, ainda que
em
dois
turnos
de
trabalho,
que
compreendam, no todo ou em parte, o
horário diurno e o noturno, pois submetido à
alternância de horário prejudicial à saúde,
sendo irrelevante que a atividade da empresa
se desenvolva de forma ininterrupta”
ininterrupta”..

TRABALHO NOTURNO

A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso IX, estabelece que são direitos
dos trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno.
diurno. ConsideraConsidera-se noturno, nas atividades urbanas, o trabalho realizado
entre as 22
22::00 horas de um dia às 5:00 horas do dia seguinte.
seguinte.
Nas atividades rurais, é considerado noturno o trabalho executado na lavoura
entre 21
21::00 horas de um dia às 5:00 horas do dia seguinte, e na pecuária, entre
20
20::00 horas às 4:00 horas do dia seguinte.
seguinte.

HORA NOTURNA:
NOTURNA: A hora normal tem a duração de 60 (sessenta)
minutos e a hora noturna, por disposição legal, nas atividades urbanas, é
computada como sendo de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta)
segundos.. Ou seja, cada hora noturna sofre a redução de 7 minutos e 30
segundos
segundos ou ainda 12
12,,5% sobre o valor da hora diurna.
diurna.
VALOR:: A hora noturna, nas atividades urbanas, deve ser paga com um
VALOR
acréscimo de no mínimo 20
20%
% (vinte por cento) sobre o valor da hora
diurna, exceto condições mais benéficas previstas em acordo, convenção
coletiva ou sentença normativa
normativa..
Súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho
I – O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do
empregado para todos os efeitos
efeitos.. II – Cumprida integralmente a
jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também
o adicional quanto às horas prorrogadas.
prorrogadas. Exegese do art.
art. 73
73,, § 5º,
da CLT.
CLT. (exex-OJ nº 6 da SBDISBDI-1 – inserida em 25
25..11
11..1996)
1996). (gn
gn)).
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HORAS “IN ITINERE” – Súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho
I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo
empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por
transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de
trabalho..
trabalho
II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também
gera o direito às horas "in itinere“
itinere“.
III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de
horas "in itinere“
itinere“.
IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em
condução da empresa, as horas "in itinere"
itinere" remuneradas limitam
limitam--se ao
trecho não alcançado pelo transporte público
público..
V - Considerando que as horas "in itinere"
itinere" são computáveis na jornada de
trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como
extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo.
respectivo.
Súmula 320 do TST
TST:: O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não,
importância pelo transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não
servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas "in
itinere"".
itinere

Atestado médico do (a) filho(a) do (a)
EMPREGADO (A) é válido para
abonar faltas?

DOENÇA ATESTADA – ORDEM DE PREFERÊNCIA
A Súmula n. 15 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece
que:: ”A justificação da ausência do empregado motivada por
que

doença, para a percepção do salário
salário--enfermidade e da
remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem
preferencial dos atestados estabelecida em lei“
lei“..

A Lei nº 605/
605/1949
1949,, modificada pela Lei nº 2.761/
761/1956
1956,, criou
uma escala hierárquica, de modo que a doença do
empregado será comprovada pela seguinte ordem
preferencial de atestados
atestados::
a) da Previdência Social
Social;;
b) médico do SESI ou SESC;
SESC;
c) médico da empresa ou em convênio com a mesma;
mesma;
d) médico a serviço de repartição federal, estadual ou
municipal;;
municipal
e) médico de convênio sindical;
sindical;
f) apenas se não existir nenhuma das possibilidades acima, é
que o médico poderá ser o da preferência do empregado
empregado..
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O atestado médico que não observa a ordem
preferencial não terá força de lei para obrigar a
empresa a remunerar o dia faltoso, servindo apenas
para justificar a falta no sentido de impedir a
aplicação de penas disciplinares (advertência ou
suspensão)..
suspensão)



Havendo previsão em convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou mesmo em regulamento interno, a
empresa estará obrigada a aceitar (tanto para fins
de justificativa como de abono da falta) qualquer
atestado
fornecido
pelo
empregado,
independentemente da ordem de preferência
estabelecida em lei
lei..

Os órgãos como
como:: Tribunal Regional do
Trabalho;; Superintendência Regional do
Trabalho
Trabalho e Emprego;
Emprego; Ministério Público do
Trabalho, não mandam e-mails de
solicitação, intimação e/ou informação
informação..

OBRIGADO!!
OBRIGADO
Pedro de Vargas Marques
Tiago Antunes G. de Oliveira
Assessores Jurídicos do CDECDE-ACE/CDL/SINDIMEI
E-mail
mail:: juridico@cdlitauna.com.br
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