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Boletim Jurídico

Novo sistema de ponto eletrônico entra em vigor

A Itautec S.A. conseguiu se isentar do pagamento de 
adicional de sobreaviso a um empregado que usava aparelho 
celular da empresa fora do horário de serviço. A condenação 
foi retirada pela Primeira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, por entender que o adicional é devido apenas no 
caso de o empregado ser obrigado a permanecer em casa para 
receber ordens de serviço do empregador, o que não acontece 
quando se faz uso de aparelhos 
como o celular, bip ou rádio. A 
empresa recorreu ao TST contra 
decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região (BA) que a 
condenou ao pagamento de horas 
de sobreaviso e a multou por ter 
interposto embargos considerados 
protelatórios. A condenação 
decorreu do entendimento de que 
o uso do celular pelo empregado, 
para receber ordens da empresa, apesar de não tolher ou 
limitar a sua liberdade de locomoção, restringe seu tempo, 
que não pode ser usado de forma livre e integralmente.

Diferentemente, o relator na Primeira Turma do TST, 
ministro Vieira de Mello Filho, afirmou que a decisão regional se 

contrapõe à jurisprudência do TST, para a qual o pressuposto 
maior para a caracterização do sobreaviso é, justamente, 
a limitação de liberdade de locomoção do empregado, 
agregada à limitação da disposição de seu tempo, conforme 
estabelece o artigo 224, parágrafo 2º, da CLT. O relator 
esclareceu que o uso do telefone celular pelo empregado, 
por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez 

que ele não precisa permanecer 
em sua residência aguardando, a 
qualquer momento, convocação 
para o serviço. Ao contrário, dá 
a ele liberdade de usufruir o seu 
tempo como lhe convier, bastando 
que mantenha o aparelho ligado e 
perto.

É o entendimento da Súmula 
nº 428 do TST. Dessa forma, o 
relator deu provimento ao recurso 

da empresa para retirar da condenação o pagamento do 
adicional de sobreaviso. Seu voto foi seguido por unanimidade. 
Processo: RR-10600-97.2008.5.05.0014. (Fonte: Tribunal 
Superior do Trabalho, circulado no Boletim Jurídico Sicepot 
(MG), de 09/04/2012)
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Empregado não ganha adicional de sobreaviso pelo uso de celular

As empresas que usam registros eletrônicos para controlar 
a jornada de seus empregados estão obrigadas desde 01/04 
a cumprir as novas regras do Ministério do Trabalho. O novo 
sistema prevê um relógio, munido de impressora (que emite 
recibos a cada entrada e saída dos trabalhadores) e memória 
para armazenamento de dados. A medida está valendo 
inicialmente para os setores da indústria, do comércio em 
geral e de serviços, inclusive bancos, transportadoras, 
construtoras, empresas de comunicação, de energia, de 
saúde e educação. Ressaltamos que todos os empregadores 

com mais de dez funcionários são obrigados a controlar a 
jornada dos empregados, seja por meio manual, mecânico 
(relógio de ponto) ou eletrônico, este último alvo das novas 
regras. Nos primeiros 90 dias, a contar da entrada em 
vigor das novas regras, os fiscais do trabalho não poderão 
autuar as empresas, apenas orientar sobre adaptações 
necessárias. Findo o prazo, depois da terceira visita, eles 
já estarão autorizados a aplicar multa que varia entre R$ 45 
e R$ 4 mil pelo descumprimento das novas regras. (Fonte: 
Boletim Jurídico Sicepot (MG), de 09/04/2012)

Portaria aprova Norma Regulamentadora 35 que trata do Trabalho em Altura

O Ministério do Trabalho e Emprego publicou no dia 27, 
no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria 313 que aprova 
a Norma Regulamentadora nº 35, que dispõe sobre o “Tra-
balho em Altura”. De acordo com a portaria, considera-se 
trabalho em altura toda atividade executada acima de dois 
metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Assim, 
pela NR 35, todo trabalho em altura deve ser planejado, 
organizado e executado por trabalhador capacitado (aquele 
submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, 
com carga horária mínima de 8 horas). A NR em questão, 
além de aprovar uma série de regras e procedimentos a 
serem observados pelos empregadores e trabalhadores 
no que se refere ao trabalho em altura, criou, também, a 
Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) da NR 35, 
com o objetivo de acompanhar a implantação da nova regu-
lamentação. Por fim, ressalta-se que as obrigações esta-
belecidas na NR 35 entram em vigor seis meses após sua 

publicação, sendo que as regras relativas ao treinamento 
de capacitação (curso) e à capacitação de execução de 
resgate e prestação de primeiros socorros passam a viger 
após doze meses da publicação da norma. (Fonte: CBIC)


