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RESUMO 

 
No presente trabalho, tem-se como tema, um estudo do instituto jornada de trabalho e suas 
diversas teorias, previstas na Constituição Federal, em seu artigo 7º, XIII, XIV, e também na 
CLT, DECRETO N.º 5.542 e Lei 13.467/2017. Tendo como base, pesquisas bibliográficas, 
buscou-se a exposição em três capítulos, a jornada de trabalho, alteração na jornada de 
trabalho e jornadas diferenciadas. No primeiro capítulo, apresentou-se o objetivo e a 
exposição do histórico referente ao tema. No segundo capitulo, abordou-se as alterações na 
jornada de trabalho. Finalmente, no terceiro capitulo buscou-se demonstrar todas as teorias e 
aplicabilidade do limite de jornada, a previsão legal, vantagens e desvantagens, aspectos 
sociais, os reflexos tanto na vida dos trabalhadores quanto da empresa.   
 
Palavras-chave: jornada de trabalho; jornadas diferenciadas; horas in itinere. 

 
 

 
APPROACHES IN RESPECT OF THE DAY OF WORK IN THE LIGHT OF CLT 
AND LAW 13.467 / 2017 

 
ABSTRACT 

 
In the present work, we have as a theme, a study of the institute working day and its various 
theories, provided for in the Federal Constitution, in its article 7, XIII, XIV, and also in the 
CLT, art. 4th, art. 58, § 2, art. 244, § 2, 253. Based on bibliographical research, we sought 
exposure in three chapters, the working day, the change in the working day and different days. 
In the first chapter, the objective and the exposition of the history related to the theme. In the 
second chapter, we approached the changes in the working day. Finally, in the third chapter 
we tried to demonstrate all theories and applicability of the limit of the day, legal forecast, 
advantages and disadvantages, social aspects, the reflexes both in the life of the workers and 
the company.  

 
Keywords: workday; differentiated days; hours in itinere.
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo é um estudo sobre a jornada de trabalho estabelecida pela 

Constituição Federal a partir de 1988 e da Consolidação da Leis do Trabalho DECRETO-LEI 

N.º 5.452 e LEI N.º 13.467/2017. Tem por objetivo explanar a jornada de trabalho desde seu 

surgimento, classificação, duração, assim como sua limitação definidas em lei quanto a 

duração. Procura também identificar as possíveis hipóteses garantidas na legislação para a 

compensação ou remuneração da jornada extraordinária e as alterações da reforma trabalhista. 

É abordado os diversos tipos de jornada, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, 

precisamente na Constituição Federal, que modificou a orientação até então seguida pelas 

constituições anteriores, estabelecendo no seu artigo 7º, XIII "duração de 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" e no 

inciso XIV jornada diferenciando para os trabalhadores de turnos ininterruptos de 

revezamento, para uma jornada de seis horas. 

A análise do tema e das questões contidas neste diploma legal revela que o legislador 

se preocupou não somente em definir a jornada de trabalho, mas tratou ainda de fixar as 

hipóteses de forma taxativa, em que poderia ser ultrapassada. Estabelecendo o princípio de 

que o empregador somente poderá dispor da força de trabalho do empregado se observar as 

regras que a autorizam, principalmente em se tratando de sobrecarga. 

Dessa forma, ao fixar a jornada, conferiu-se autorização para o excesso, nos casos de 

serviço suplementar, compensação de jornada e necessidade imperiosa, que abrange a 

execução de serviços inadiáveis, cuja inexecução causa prejuízo ao empregador, e por motivo 

de força maior. Ademais, a permissão está condicionada à observação dos limites definidos 

entre 2 e 4 horas, excetuadas a discussão da força maior, que, em virtude de sua absoluta 

excepcionalidade e do fato de pôr em risco a própria continuidade da atividade empresarial, o 

que justifica a extrapolação até cessar a causa determinante do labor excedente. A limitação é 

imprescindível, pois o labor em excesso acarreta graves prejuízos à saúde física e mental do 

trabalhador, mostrando-se coerente com o direito dever de tutela à saúde, diante da 

necessidade de preservação da capacidade produtiva do trabalhador ao longo de sua vida. 

Há de se considerar o fato de que mesmo com todas as limitações impostas pela 

legislação, a jornada de trabalho muitas vezes ainda e desrespeitada pelo empregador, 

extrapola em demasia esses limites, e também diversos empregadores não remuneram de 
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forma correta as horas laboradas a mais, o que aumenta a quantidade de reclamações 

trabalhistas, pleiteando o pagamento dessas jornadas extraordinárias.   

Para a realização de um trabalho objetivo, restringiu-se o objeto de estudo do presente 

artigo a questões concernentes à duração da jornada de trabalho e à forma de compensação 

nos casos em que essa jornada for ultrapassada, bem como às jornadas diferenciadas. 

Dessa forma, o primeiro capítulo aborda as questões acerca da jornada, e sua evolução 

histórica, definindo o que é jornada de trabalho, e por fim, demonstrando as principais 

diferenças entre horário de trabalho, duração de trabalho, jornada de trabalho e classificação 

de jornada de trabalho. 

O segundo capítulo aborda o sobreaviso, que é o tempo em que o trabalhador 

permanece à disposição do empregador, aguardando ordens, bem como as jornadas de 

trabalho diferenciadas e as modificações trazidas pela eminente reforma trabalhista. 

No terceiro capítulo foram analisadas as formas de pagamentos ou compensação das 

jornadas excedentes, podendo ser pagas como horas extras ou banco de horas. Demonstrando 

que os trabalhadores externos e os que executam cargos de confiança estão excluídos do 

controle de horário. E finalizando é abordada a alteração da jornada de trabalho e a proibição 

de jornada prejudicial ao trabalhador. 

Na elaboração do presente artigo buscou-se observar a jurisprudência da Justiça do 

Trabalho como um todo, bem como a doutrina que trata de tão relevante assunto. 

 

2 JORNADA DE TRABALHO 

 

Neste capítulo, será abordada, a duração da jornada de trabalho, sua origem num 

contexto mundial e nacional, os fundamentos de limitação e a natureza jurídica. 

Observando a evolução histórica da jornada de trabalho, pode-se chegar à conclusão 

de como surgiu os limites da jornada de trabalho, banco de horas e compensação. 

Segundo Martins1, “a concepção histórica mostra como foi o desenvolvimento de certa 

disciplina, além das projeções que podem ser alinhadas com base no que se fez no passado, 

inclusive no que diz respeito à compreensão dos problemas atuais”. 

 

 

 

                                                 
1MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 3. 
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2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRIA  

 

Na antiguidade quando o trabalho era realizado por escravos não se cogitava 

regulamentar a duração da jornada de trabalho, mas os proprietários desses escravos visando à 

preservação de seu patrimônio, procuravam não os submeter a jornadas exaustivas. Nesse 

período, o trabalho era considerado castigo e os nobres não trabalhavam.   

A redução da jornada de trabalho era buscada por trabalhadores do mundo todo, que se 

organizavam em sindicatos, para reivindicar melhorias e defender seus direitos.   

A exploração exacerbada do trabalho humano, levou os trabalhadores a se unirem e 

criar sindicatos, para defender seus direitos. Em 1830 criaram as trade-unions, inspiradas na 

Inglaterra por Owen, conforme Süssekind2, ressalta que “iniciaram um movimento operário 

objetivando a fixação do dia de trabalho em oito horas”. 

Como explica Martins3, “Em 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, os 

trabalhadores não tinham garantias. Organizaram greves e manifestações, visando melhores 

condições de trabalho, especialmente redução da jornada, de 13 para 8 horas”.   

Somente em 1919 com a Primeira Convenção da OIT, com a organização dos 

trabalhadores é que se implantou uma jornada de trabalho mais humana. 

Evolução histórica da jornada de trabalho segundo Martins4: 

Na maioria dos países do continente Europeu, por volta de meados de       

1800, a jornada de trabalho era de 12 a 16 horas, principalmente entre 

mulheres e menores. Nos Estados Unidos no mesmo período, a jornada de 

trabalho estava balizada entre 11 e 13 horas. Com o início dos movimentos 

reivindicatórios visando à diminuição desta jornada, foi que os países 

começaram a fixar normas, sendo o primeiro deles na Inglaterra em 1847, na 

França, em 1848, foi estabelecida a jornada em 10 horas; em Paris, 11 horas, 

depois seguida por vários outros países.  

 

A primeira convenção da OIT em 1919, dispôs sobre a jornada de 8 horas diárias e 48 

horas semanais, com restrição às jornadas extraordinárias5. As outras convenções adotadas 

nessa ocasião referem-se à proteção à maternidade, à luta contra o desemprego, à definição da 

                                                 
2SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; SEGADAS, Viana; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do 
trabalho. 22ª. Ed. São Paulo: LTr, 2005, v.2p. 803. 
3MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P.9. 
4MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012.P.518. 
5 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. rev. e atualiz. Rio de Janeiro: Renovar. 2004. 
p.805. 
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idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria e à proibição do trabalho noturno de 

mulheres e menores de 18 anos.  

No Brasil o primeiro Decreto regulando a jornada de trabalho é de 1932, mas somente 

em relação ao trabalho no comércio, fixando a jornada de trabalho em 8 horas diárias. 

Seguiram-se, também, com limitação de 8 horas, a indústria, as farmácias, os transportes 

terrestres, frigoríficos, hotéis e restaurantes. A Constituição Federal de 1937 especificou "dia 

de trabalho de 8 horas, que poderá ser reduzido, e somente suscetível de aumento nos casos 

previstos em lei". (Artigo 137). 

Como ensina Martins6. 

CLT de 1.05.1943: incorporou a regra geral do Decreto 2.308 de 
13.06.1904 que estabeleceu a jornada de 8 horas diárias. Constituição de 
1946. Duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto nos 
casos e condições previstos em lei” (art. 157, V). Constituição de 1967: 
“duração diária do trabalho não excedente de oito horas, com intervalo para 
descanso, salvo casos especialmente previstos” (art. 158, VII) EC n. 1, de 
1969: praticamente a mesma redação. (Art. 165, VI). 
  

A limitação da jornada de trabalho passou a ser tratada de forma mais consciente, pois 

percebeu-se a sua relação direta à saúde dos funcionários. Sendo assim, a quantidade de horas 

trabalhadas por dia tem relação direta com a saúde do empregado.  

Outro fator é o retorno financeiro existente para o empregado que trabalha além da 

quantidade de horas normais. Neste caso, é importante que o trabalhador saiba manter o 

equilíbrio, fatores sociais levam os trabalhadores a prolongarem a sua jornada de trabalho, não 

tendo tempo de se dedicar à família e a seu próprio lazer e convívio social. 

 

2.2 FUNDAMENTOS PARA LIMITAÇÃO DA JORNADA 

 

A regulamentação da jornada de trabalho buscou preservar a obra social e cultura, 

visando dignificar o trabalhador e proteger o trabalho humano, através da duração do trabalho, 

o repouso semanal e férias anuais. 

Nascimento (2011, p, 771); destaca os benefícios do limite de jornada que “aos 

poucos a necessidade de dosagem entre tempo de trabalho e tempo livre passa a constituir 

uma exigência legal, de tal modo que hoje ninguém mais duvida da imperatividade desse 

equilíbrio, meio de eficaz e salutar evolução dos povos”. 

                                                 
6 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 519, 520. 
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Nas palavras de Sergio Pinto Martins os fundamentos que balizam a limitação da 

jornada de trabalho são pelo menos quatro (MARTINS, 2012): 

 (a) biológicos: que dizem respeito aos efeitos psicofisiológicos 
causados ao empregado, decorrentes da fadiga. Após 8 horas de trabalho há 
diminuição do rendimento do trabalhador; (b) sociais: o empregado deve 
conviver e relacionar-se com outras pessoas, se dedicar à família, de dispor 
de horas de lazer; (c) econômicos; (d) humanos; por outro lado, o respeito a 
jornada de trabalho diminui os acidentes de trabalho, pois é no período em 
que o empregado presta serviços cansado ou quando faz horas extras, que 
ocorrem o maior índice de acidentes.  

 
Esses fatores sem dúvidas refletem na produção, e nem sempre trabalhadores com 

excesso de jornada é sinônimo de lucro para o empregador, pois o trabalhador com jornada 

excessiva e sem descanso adequado e nenhuma forma de lazer fatalmente vai produzir menos. 

Há que se considerar os aspectos sociais e familiares da limitação de jornada de trabalho. Essa 

limitação proporciona ao empregado a oportunidade de desfrutar da companhia da família, 

práticas recreativas e até de se qualificar melhor.  

 

2.3 NATUREZA JURÍDICA 

 

Em relação à natureza jurídica da jornada de trabalho, Martins7 entende: 

 (...) as normas jurídicas que regem a estrutura dinâmica da jornada de 
trabalho abrangem dois aspectos. Num primeiro plano, tem natureza pública, 
pois é interesse do Estado limitar a jornada de trabalho. Com o intuito de que 
o empregado possa descansar, e não preste serviços em jornadas muito 
extensas. E num segundo momento tem natureza privada, visto que as partes 
do contrato de trabalho podem fixar jornadas inferiores as previstas na 
legislação ou nas normas coletivas. A legislação apenas estabelece o limite 
máximo, podendo as partes fixar limite inferior. Assim a jornada de trabalho 
teria natureza mista, coexistindo elementos com características pública e 
privada. 

As normas jurídicas estatais que regem a estrutura e dinâmica da jornada de trabalho 

são, de uma maneira geral, no direito brasileiro, normas imperativas. O caráter de cogência 

que tanto qualifica e distingue o Direito do Trabalho afirma-se, portanto, enfaticamente, nesta 

seara juslaboral.   Em consequência dessa afirmação, todos os princípios e regras associados 

ou decorrentes de tal imperatividade incidem, soberanamente, neste campo. Por essa razão, a 

renúncia, pelo trabalhador, no âmbito da relação de emprego, a alguma vantagem ou estatuto 

                                                 
7 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012.p. 522. 
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resultante de normas respeitantes à jornada é absolutamente inválida, conforme o Art. 4688, 

da CLT.    

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração 
das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que 
não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidade da cláusula infringente desta garantia9. 

 
Isso equivale dizer que as disposições legais que regem a jornada de trabalho são 

cogentes e não permitem transação ou renuncia por parte do trabalhador e nem podem ser 

violadas pelo empregador. O interesse do Estado é de proteger o trabalhador limitando a sua 

jornada para que ele possa descansar, evitando jornadas exaustivas. Já o interesse privado fica 

explicito no direito das partes de contratarem entre si jornadas inferiores ao estabelecido em 

lei, uma vez que a norma estabelece a jornada máxima não se pronunciando quanto à mínima. 

 

2.4 CONCEITO DE JORNADA DE TRABALHO 

 

Jornada de trabalho compreende o tempo que o empregado fica em disponibilidade do 

empregador, decorrente do contrato; é o tempo em que o empregador pode usufruir da força 

de trabalho do trabalhador.  

Segundo Martins10 “jornada é a quantidade de labor diário do empregado, e pode ser 

analisado de três formas: do tempo efetivamente trabalhado, do tempo in itinere, do tempo à 

disposição do empregador”.   

A jornada de trabalho compreende o número de horas diárias de trabalho em que o 

trabalhador presta à empresa, contando do momento em que se inicia até seu término, não se 

computando, porém, o horário de intervalo. 

Dispõe ainda sobre jornada de trabalho, que está não poderá ser superior a 8 horas 

diárias, não sendo fixado expressamente outro limite, art. 58 da CLT11, “Art. 58 - A duração 

normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 

(oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite”.  

 
Desse modo, a junção dos artigos 7º inciso XIII, da CF e 58 da CLT, estabelece que a 

jornada de trabalho não deve ultrapassar às 8 horas diárias e 44 semanais, porém não 

impossibilita que seja menor, apenas fixa um limite máximo.  
                                                 

8 Disponível em: https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1582978/recurso-de-revista. Acesso em 28/10/2017. 
9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm. Acesso em 28/10/2017. 
10 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012.p. 520.  
11 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 58. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
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Em suma, jornada de trabalho pode ser compreendida como todo o período do contrato 

de trabalho, contando inclusive os lapsos temporais relativos aos repousos semanais, feriados 

e férias, não se restringindo ao período efetivamente trabalhado.  

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

 

A jornada de trabalho pode ser dividida quanto à duração ao período, à profissão e à 

flexibilidade, mencionadas por Martins12, são elas: 

Quanto a duração, a jornada pode ser normal, que é a comum, a 
ordinária de oito horas, a extraordinária ou suplementar, que são as horas 
que excederem os limites legais, como as que suplantarem as 8 horas diárias 
e 44 semanais; limitada quando há um balizamento na lei; ilimitada quando a 
lei não determina um limite para sua prestação. 

 
O art. 7º, da Constituição Federal, refere-se à jornada de trabalho normal ou padrão, 

dessa forma, no inciso XIII: 

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.13 

 
Já no tocante as horas extraordinária o caput e o § 1º do art. 59 da CLT, preceitua o 

seguinte que: 
Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 

suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo 
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 
trabalho 

§ 1º - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, 
obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, que 
será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.14 

 
Quanto à profissão, a lei também distingue o trabalhador em relação à sua jornada de 

trabalho: por exemplo, o bancário tem jornada de seis horas art. 224 da CLT15, “Art. 224 - A 

duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica 

Federal será de 6 (seis) horas continuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo 

um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana”  

 

                                                 
12  MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 522. 
13

 BRASL. Constituição Federal. Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso 
em: 22/10/2017. 
14

 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 62. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
15

  BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 224. Presidência da República. 
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
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Quanto à flexibilização, há jornadas flexíveis e inflexíveis.  A legislação não trata o 

tema. Outras legislações fazem essa distinção; são inflexíveis as jornadas que não podem ser 

seccionadas. Na jornada flexível, denominada de flex time, o trabalhador faz seu horário 

diário, havendo um limite semanal ou anual que é obrigado a cumprir16.  

Não estão protegidos pela limitação da jornada diária os empregados não sujeitos a 

cumprimento de horário; conforme art. 62 da CLT17. “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”. 

Na verdade, a CLT nesse caso (art. 62, II) criou a presunção de que esses 

trabalhadores não estão submetidos à fiscalização e controle de horário, não se sujeitam assim 

às normas de controle de jornada de trabalho, dessa forma se ficar comprovado a efetiva 

fiscalização e controle, afasta-se essa presunção, e aplica-se as regras concernentes a jornada 

de trabalho. No que se refere aos trabalhadores que exercem atividades externas, 

incompatíveis de fixação de horário, “tal circunstância deve ser anotada na CTPS e no registro 

de empregados, inciso I, art. 62, CLT18”. Portanto a categoria ou atividade profissional não é 

relevante, e sim o fato de exercer atividade não submetida ao controle e fiscalização de 

horário.  

 

2.6 TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO 

 

O tempo efetivamente trabalhado não considera as paralisações do empregado, como o 

fato de o empregado estar na empresa, em hora de serviço, mas não estar produzindo19. 

Assim, a legislação brasileira não acolhe a teoria do tempo efetivamente trabalhado, conforme 

artigo 25320 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

Art. 253. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras 
frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou 
normal para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) 
minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte) 
minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.
  

                                                 
16

 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 522.  
17

 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 62. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
18BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 62. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
19 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012 
20 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 253. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
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2.7 HORAS IN ITINERE 

 

A jornada in itinere, considerava como jornada de trabalho desde o momento em que o 

trabalhador deixa sua residência até quando a ela regressa, a jornada in itinere, depende de 

que o empregador forneça a condução e o local de trabalho seja de difícil acesso ou não 

servido por transporte regular público. 

Partindo do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, como se verifica das 

Súmulas nº 90, 320. Posteriormente, o legislador seguindo a orientação prevista na Súmula 

90, acrescentou ao artigo 58, da CLT21 o parágrafo 2º, ao editar a lei 10.243 de 19/6/01. 

Art. 58, § 2º - O tempo despendido pelo empregado até o local de 
trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será 
computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de 
difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a 
condução. 

 
No entanto a reforma trabalhista Lei 13.467/2017, alterou o §2º, Art. 5822 que passará a 

ter eficácia a partir 11 de novembro de 2017, com a seguinte redação: 

Art. 58, § 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua 
residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, 
caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo 
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à 
disposição do empregador.   

 
Dessa forma, a partir da entrada em vigor da nova lei, sempre que o trabalhador for 

conduzido para o trabalho com meios fornecidos pelo empregador, esse período em que se 

encontra em deslocamento entre residência e trabalho e vice-versa, não mais será computado 

em sua jornada. Com o argumento de que nos grandes centros os trabalhadores gastam mais 

tempo no transporte público arcando com os custos num transporte mais deficiente em 

comparação com o oferecido pelo empregador, que são exclusivos, com horários previamente 

estabelecidos, sem superlotação e gratuitos. 

Por outro lado, os custos operacionais dessas empresas ao se estabelecerem em locais 

de difícil acesso, serão reduzidos, pois as horas in itinere como configuram horas extras, 

tinham que ser remuneradas com adicional de no mínimo 50%.  

                                                 
21 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 58. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
22 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. Acesso em 
28/10/2017. 
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Portanto, diferente do que argumentam os defensores das mudanças na jornada in 

itinere, essa alteração significa perdas de direitos dos trabalhadores, uma vez que esse 

deslocamento deixa de ser computado em sua jornada, pois a soma das jornadas itinerárias 

com a jornada normal resultaria em jornada extraordinária, tendo que ser remunerada como 

tal.  

Cumpre acrescentar que a teoria do tempo “in itinere” é adotada pela legislação 

previdenciária para o fim de equiparar o acidente “in itinere” ao acidente de trabalho. Art. 

2123 “Inciso IV, alínea d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 

aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 

segurado”. 

 

2.8 TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR  

 

O tempo à disposição do empregador, é considerado como jornada de trabalho o 

tempo em que o empregado estiver à disposição do empregado, no centro de trabalho, 

independente de ocorrer ou não a efetiva prestação de serviços24. Pode ser interpretado como 

“centro de trabalho” o local onde o trabalhador deve se apresentar após o percurso de sua 

residência, computando-se a partir de então a sua jornada de trabalho.  

Amplia, portanto a composição de jornada de trabalho, contrapondo se a teoria de 

tempo efetivamente trabalhado, agregando ao tempo efetivamente trabalhado também aquele 

tido como à disposição do empregador.  

Teoria mais aceita pela doutrina trabalhista, ratificada pelo entendimento do artigo 4º 

da CLT, adotada como regra padrão de computo da jornada de trabalho, Art. 4º CLT25 

“Considera-se como e serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 

empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressamente consignada”.  

Acompanhando esse entendimento é possível concluir que a jornada de trabalho 

corresponde ao período de tempo em que o empregado está à disposição do empregador, 

trabalhando ou aguardando ordens, desde o momento em que chega ao centro de trabalho até 

o momento em que se retira do mesmo para sua casa. 

                                                 
23 BRASIL. Lei n.8213 de 24 de julho de 1991, Art. 21,IV. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso 
em: 22/10/2017. 
24 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13 ed. São Paulo: Editora LTR, 2014.  
25 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 253. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
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Segundo Martins26, “o Direito do Trabalho admite um sistema híbrido das teorias, do 

tempo à disposição do empregador e do tempo in itinere para identificar a jornada de 

trabalho”.  

Conforme preleciona o doutrinador Delgado27 “É comum ocorrer a incorporação 

tópica, respeitadas certas circunstâncias e situações especiais, de regras de outro critério 

básico informador, produzindo uma combinação de critérios, portanto, para identificar a 

jornada de trabalho”.  

 
A análise desses critérios auxilia a compreensão da realidade jurídica brasileira e a 

eleição do critério do tempo à disposição como orientação básica da composição da jornada 

de trabalho. No entanto, vale salientar que o sistema hibrido não se aplica em todos os casos, 

deve ser observado caso a caso.                                                

 Ante o exposto: tem-se que jornada de trabalho compreende o tempo diário de labor 

do empregado. Num sentido aberto, é o lapso de tempo durante o qual o empregado tem de se 

colocar à disposição do seu empregador, excluídas as jornadas extraordinárias. Assim, há uma 

jornada diária normal e semanal. Pelo disposto na Constituição Federal, jornada diária de oito 

horas e semanal de quarenta e quatro horas.   

 

3 COMPOSIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

 

A evolução dos direitos trabalhistas aconteceu graças à organização dos trabalhadores, 

que culminou com o aperfeiçoamento das normas jurídicas nas relações de trabalho, criando 

critérios especiais de fixação da jornada, para além do tempo efetivamente trabalhado, que são 

tempo de prontidão e sobreaviso. A Lei estabelece normas específicas para essas jornadas 

diferenciadas, de acordo com o tipo de atividade, o desgaste proporcionado, a forma, o local e 

as características da realização do Trabalho. Entretanto, ainda que haja redução em sua 

jornada de trabalho, o salário continua integral, não havendo redução proporcional. 

 

3.1 CRITERIOS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO DE JORNADA 

 

                                                 
26 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P. 521. 
27 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014.  p.907. 
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Os critérios especiais de cômputo da jornada de trabalho, são dois, por tempo de 

prontidão e tempo de sobreaviso, ambos originados de normas próprias à categoria dos 

ferroviários art. 244 da CLT.  

 

3.1.1 Tempo de Prontidão 

 

Por tempo de prontidão compreende-se o período que o obreiro fica nas dependências 

da empresa ou via férrea respectiva aguardando ordens § 3º, art. 244, CLT28. 

Art. 244, § 3º Considera-se de "prontidão" o empregado que ficar nas 
dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será, no 
máximo, de doze horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, 
contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal. 

 
Segundo Godinho29, “a lei cria noção intermediária entre tempo laborado ou a 

disposição e o tempo extracontratual: o obreiro tem sua disponibilidade pessoal restringida, 

razão por que o Direito dá consequência contratual a este período. Porém o trabalhador não 

está efetivamente laborando”.  

 

3.1.2 Tempo de Sobreaviso 

 

Outra modalidade que caracteriza a jornada de trabalho é o “sobreaviso”, que 

Delgado30 conceitua da seguinte forma: 

(...) “por tempo de sobreaviso compreende-se o período tido como 
integrante do contrato e do tempo de serviço obreiro em que o ferroviário 
“permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o 
chamado para o serviço”. 

 
Previsto na CLT apenas para os ferroviários, no parágrafo 2º do art. 244, o regime de 

sobreaviso foi estendido, por analogia, a categorias que vivenciem circunstâncias 

semelhantes. 

Conforme Súmula 229, do Tribunal Superior do Trabalho. Por aplicação analógica do 

art. 244, parágrafo 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à de 

1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial31. 

                                                 
28 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 244. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
29 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014.  p.911. 
30 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014.  p.911. 
31 Disponível em:http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_201_250.Acesso em 
19/10/2017 às 21:44. 
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Delgado32 explica sobreaviso da seguinte forma. 

Aqui a lei cria outra noção intermediária entre o tempo laborado ou à 
disposição e o tempo extracontratual: o obreiro tem sua disponibilidade 
pessoal relativamente restringida (afinal, tem de permanecer em sua 
residência, aguardando o chamado para o serviço), razão por que o Direito, 
mais uma vez confere consequência contratual a este período. 

Para configurar o sobreaviso é imprescindível que o trabalhador esteja ciente do 

sobreaviso, com toda tecnologia de comunicação à disposição, que possibilitam que o 

trabalhador permaneça em regime de sobreaviso, onde quer que se encontre, no entanto, não 

está pacificado o enquadramento jurídico dessas situações, pois segundo conforme Delgado33 

“o mero uso desses instrumentos de comunicação fornecidos pela empresa ao empregador, 

por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso”. 

É entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, conforme, Súmula 428 do TST34. 

SOBREAVISO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º 
DA CLT (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 
14.09.2012) 
Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela 
empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. 
II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a 
controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, 
permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. 

A nova redação da Súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho, estabelece em seu 

item I que "o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao 

empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso". Esse item foi aprovado por 

unanimidade pelos ministros. Dessa forma, fica claro que somente uso de celular não dá 

direito a receber horas extras, nem é regime de sobreaviso. 

Já o item II considera "em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a 

controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de 

plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o 

período de descanso." A aprovação desse item foi por maioria, ficando vencida a ministra 

Maria de Assis Calsing35. 

                                                 
32 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. p.912.  
33 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. p.913. 
34 Disponível em: http://www.tst.jus.br/sumulas: Visitado em 19/10/2017 às 22:47. 
35 Disponível em: http://www.tst.jus.br/web/guest/sumulas: Visitado em 22/10/2017. 
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Portanto, para que configure o regime de sobreaviso, conforme entendimento 

jurisprudencial do TST, é necessário que haja limitação de locomoção do obreiro, pois seria 

lhe tolhida a liberdade de ir e vir permanecendo de prontidão para qualquer atendimento36. 

Ressalte-se que os trabalhadores elencados no art. 62, incisos I e II da CLT, estão 

excluídos dos direitos de prontidão, sobreaviso e horas in itinere, por exercer atividade 

incompatível com fixação de horário. 

 

3.2 INTERVALOS 

 

A CLT estabelece a obrigatoriedade da concessão de intervalo intrajornada aos 

trabalhadores, ou seja, para quem trabalha: mais de 06 (seis) horas, tem o direito a um 

intervalo mínimo de 1h (uma hora); menos de 06 (seis) horas, tem o direito a um intervalo 

mínimo de 15min (quinze minutos), artigo 71 da CLT37. 

 Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 
(seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 
alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito 
ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.  

 

Esta medida tem por objetivo a recuperação das energias consumidas na jornada de 

trabalho, e prevenindo quanto a eventuais problemas relacionados à fadiga tanto física quanto 

mental.  

Segundo Martins38, o intervalo constitui, inclusive, hipótese de necessidade fisiológica 

do trabalhador vindo a ser uma norma de higiene do trabalho.   

Constitui-se os intervalos diários em intrajornada e interjornada, jornada semanal, 

repouso semanal remunerado e anual tem se as férias. Previstos na legislação como medida de 

proteção ao trabalhador. 

 

3.2.1 Intervalo Intrajornada 

 

É o descanso concedido ao trabalhador dentro da jornada de trabalho diária, para 

repouso ou alimentação. Esse intervalo não é computado na jornada de trabalho. Previsto no 

art. 71, 72 da CLT, determina que em jornada com duração superior a seis horas, seja 

                                                 
36 Disponível em: http://www.tst.jus.br/web/guest/sumulas: Visitado em 22/10/2017. 
37 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 71. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
38 MARTINS, Sergio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012 
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concedido ao trabalhador um intervalo de no mínimo uma e no máximo duas horas, para 

repouso ou alimentação, podendo haver majoração desse intervalo desde que haja acordo ou 

contrato coletivo. 

A não concessão, ou concessão de forma parcial do intervalo para repouso ou 

alimentação, deve haver pagamento total do período correspondente, com acréscimo de no 

mínimo 50% do salário hora, conforme orientações jurisprudenciais do TST. Súmula nº 437 

do TST39.
  

Súmula nº 437 do TST 
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
 I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão 
parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a 
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período 
correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no 
mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 
71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito 
de remuneração. 
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho 
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este 
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por 
norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), 
infenso à negociação coletiva.   

 
O TST apenas consolidou o entendimento dos tribunais que adotavam o que consta na 

Súmula. O empregador deverá proceder ao pagamento integral do intervalo sonegado, com o 

acréscimo de horas extras, e não apenas do tempo sonegado. 

Consolida que o valor pago tem natureza salarial e, consequentemente, reflete em 

cálculo de outras verbas salariais. E quando ultrapassada habitualmente a jornada de 06 (seis) 

horas, será obrigado a conceder o intervalo de 1h (uma hora).  

Diante do exposto, é necessário que o empregador deva conceder o intervalo 

intrajornada e ficar vigilante para que os seus empregados o usufruam corretamente, sob pena 

da aplicação do disposto na Súmula nº, 437 do c. TST.  

 

 

 

 

 

                                                 
39 Disponível em:http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450. 
Acesso em 22/10/2017 às 21:00. 
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3.2.2 Intervalo Interjornada 

 

Além dos intervalos intrajornada, a ordem jurídica prevê os intervalos entre as 

jornadas, e aquele concedido entre duas jornadas, distanciadores de uma duração diária de 

labor de outra imediatamente precedente e imediatamente posterior40. 

Está garantido na CLT na Seção III, dos períodos de descanso, a jornada de trabalho 

interjornada, conforme o Art. 6641, “Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período 

mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso”. 

Dessa forma, da leitura do dispositivo legal pode-se concluir que ao trabalhador é 

garantido o descanso entre as jornadas, que se não for observado deve ser indenizado, 

conforme Súmula 11042 do TST, que preconiza o dever de indenizar como hora extra a não 

observância do intervalo interjornada. 

SÚMULA Nº 110 DO TST 

JORNADA DE TRABALHO. INTERVALO (mantida) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003 
No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso 
semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas 
consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como 
extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. 

  

 Em caso de feriado entre o dia de ou folga e um dia trabalhado, o empregado terá 

direito a um repouso de vinte e quatro horas além do repouso de onze horas, perfazendo assim 

um total de trinta e cinco horas de repouso.    

 

3.2.3 Intervalos Intersemanais 

 

Os intervalos intersemanais de trabalho, que separam a semana de outra de labor 

obreiro, trata-se dos descansos semanais remunerados, previstos na CLT. “Será assegurado a 

todo empregado um descanso semanal” nos artigos 67 a 70. O direito ao referido descanso se 

dá após seis dias de trabalho consecutivos, no sétimo dia de trabalho deve ser concedido o 

descanso semanal remunerado ao empregado. Vedando o trabalho nos dias de feriados 

nacionais e religiosos, salvo as exceções dos artigos 68 e 69. 

                                                 
40DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13 ed. São Paulo: Editora LTR, 2014.  
41 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 66. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
42 Disponível em:http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_110.Acesso em 
22/10/2017 às 21:00. 
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A Constituição brasileira assegura o repouso semanal remunerado aos trabalhadores 

urbanos e rurais, e alcançando os empregados domésticos e avulsos, conforme art. 7º, XV, 

XXXIV, CF43. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:  
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso. 

 
O repouso semanal aos domingos é obrigatório, com exceção das empresas 

autorizadas a empreender atividades contínuas, como constitui o art. 6º, parágrafo único, da 

Lei 10.101/2000, uma folga mensal aos domingos será obrigatória. O art. 6º - A, da mesma 

Lei, preceitua ainda que a permissão para o trabalho em feriados nas atividades do comércio 

em geral, é necessária autorização em convenção coletiva44.  

No tocante a remuneração dos dias de repouso, o empregado submetido ao trabalho 

em dias destinados a seu repouso, inclusive nos feriados, tem direito à remuneração em dobro, 

conforme o enunciado da Súmula 172 do TST, estabelece que “computam-se no cálculo do 

repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas”45.  

Dessa forma, o Descanso Semanal Remunerado é período de 24 horas consecutivas de 

descanso após a semana de trabalho do empregado, coincidindo preferencialmente com o 

domingo, em que o obreiro não presta serviços e não fica à disposição do empregador, com o 

objetivo de descanso e recuperação de suas energias, sendo tal período remunerado pelo 

empregador. Contudo, em razão do interesse público ou de empresas que têm seus serviços 

oferecidos de forma contínua, os empregados que prestarem serviço no domingo terão o 

descanso semanal remunerado em outro dia da semana, o que é feito de forma revezada, em 

uma espécie de escala, conforme artigos 67 e 68 da CLT. No que tange aos empregados do 

comércio, estes podem trabalhar aos domingos, devendo ser observada a legislação do 

município, desde que recebam outro dia de folga durante a semana. 

 

4 JORNADA EXTRAORDINÁRIA. 

 

Toda jornada que ultrapassar a jornada de trabalho fixada pela lei, convenção coletiva 

ou contrato de trabalho será considerada extraordinária. Podendo ser realizadas antes do início 

                                                 
43 BRASL. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
44 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10101.htm. Acesso em 29/10/2017. 
45 Disponível em: http://www.tst.jus.br/sumulas: Acesso em 29/10/2017. 
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do expediente, como após o término da jornada normal ou ainda durante os intervalos 

destinados à alimentação ou repouso. 

Segundo Süssekind46, “haverá trabalho extraordinário toda vez que o empregado 

prestar serviços ou permanecer a disposição da empresa após esgotar-se a jornada normal de 

trabalho”. 

A jornada normal de trabalho poderá ser prorrogada, conforme os casos permitidos em 

lei, ocorrendo necessidade imperiosa ou em decorrência de acordos de vontade, art. 61 da 

CLT47. 

Art. 61 - Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do 
trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a 
motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de 
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 

Assim, observando o disposto no artigo 61 e incisos, da CLT, a jornada extraordinária 

é formulada por dois pontos principais, duração e remuneração. Pelo critério de remuneração, 

horas extras seriam aquelas que ultrapassam jornada normal fixado na lei ou convenção 

coletiva, porém há horas excedentes à jornada normal e que não são pagas com o acréscimo 

devido. 

Nas palavras de Nascimento48, “A lei brasileira permite horas extraordinárias em cinco 

casos: acordo de prorrogação, sistema de compensação, força maior, conclusão de serviços 

inadiáveis e recuperação das horas de paralisação”. 

4.1 PRORROGAÇÃO 

O acordo de prorrogação significa que o empregado e o empregador poderão prorrogar 

a jornada normal de trabalho que é de 8 horas, art. 59 CLT, por até duas horas no máximo, 

sendo pagas com o adicional de no mínimo 50%. Esse acordo tem prazo indeterminado de 

vigência, podendo ser revogado bilateralmente. 

CLT - Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida 
de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante 

                                                 
46 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; SEGADAS, Viana; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 
do trabalho. 22ª. Ed. São Paulo: LTr, 2005, v.2p. 832. 
47 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 61. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
48 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho, 26. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011. P.776. 
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acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo 
de trabalho49. 

Conforme Nascimento50 menciona “Significa que, de comum acordo, empregado e 

empregador podem prorrogar a jornada diária de trabalho”. 

 
4.2 FLEXIBILIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADA. 

  

A flexibilização e compensação da jornada de trabalho, que ocorre quando há aumento 

de jornada de trabalho em um dia e diminuição em outro, de forma que as horas trabalhadas a 

mais em um dia são compensadas pela correspondente diminuição em outro, observando o 

período máximo de um ano, observando o limite estabelecido no art. 59, da CLT, que também 

regula as horas extras, que não poderá exceder 2 (duas) horas extras diárias, que devem 

sempre ser negociadas entre os sindicatos e as empresas, por meio de convenção ou acordo 

coletivo.  

CLT - Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida 
de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante 
acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo 
de trabalho51. 

 
A Lei 13.467/2017 alterou o artigo 59 da CLT, permitindo que a jornada seja acrescida 

de duas horas extras, por acordo individual, convenção coletiva ou por acordo coletivo de 

trabalho, que passará a vigorar com alterações a partir de 11/10/2017.  

A diferença está em que, a hipótese de compensação anual de jornadas, o banco de 

horas, anteriormente exigia acordo ou convenção coletiva para sua adoção (art. 59, § 2º), 

agora  passa a ser pactuada individualmente, parágrafo 5º, ao art. 59, da CLT, que altera o 

banco de horas, que poderá ser pactuado por acordo individual escrito, direto entre o 

empregador e empregado, desde que a compensação ocorra no período limite máximo de 6 

(seis) meses e não ultrapasse o limite máximo de dez horas diárias.  

 

Art. 59.  A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas 
extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.  

§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta 
por cento) superior à da hora normal. 

                                                 
49 BRASL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 59. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
50 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho, 26. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011. P.776. 
51Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm, 59. CLT. Acesso em 
30/10/2017. 
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§ 3º - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido 
a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º 
deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não 
compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.   
§ 5º - O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá ser pactuado 
por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período 
máximo de seis meses.  
§ 6º - É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.· · . 

 
A mesma Lei tornou lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por 

acordo individual, tácito ou escrito, desde que compensado no mesmo mês, art. 59, § 6º da 

CLT. 

A nova redação apenas deixou claro o entendimento que já era majoritário, no sentido 

de que a jornada diária, e não a semanal, poderia ser acrescida de duas horas extras Súmula 85 

do TST52. 

 
Súmula nº 85 do TST  

COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 209/2016, 
DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016. 
I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo 
individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - 
primeira parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)   
II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver 
norma coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1  - inserida em 
08.11.2000)    
III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de 
jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a 
repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não 
dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo 
adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda parte - alterada pela Res. 121/2003, 
DJ 21.11.2003)   
IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de 
compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a 
jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, 
quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o 
adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 
20.06.2001). 
V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime 
compensatório na modalidade “banco de horas”, que somente pode ser 
instituído por negociação coletiva. 
VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, 
ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e 
permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.   

 

O artigo 59-B passa a dispor no sentido de que a prestação de horas habituais não 

descaracteriza o acordo de compensação e o banco de horas. Alterando entendimento do 

                                                 
52 Disponível em: http://www.tst.jus.br/sumulas. Acesso em 06/11/2017. 
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inciso IV, da súmula 85 TST, descaracterizando o instituto acordo de compensação, pois se 

cumpridas ou não as cláusulas o efeito jurídico e econômico será o mesmo. 

Horas noturnas são aquelas prestadas total ou parcialmente dentro de um período que a 

lei considera noturno, pela Constituição Federal, art. 7º, XXXIII53, a menores de 18 anos de 

idade. 

Art. 7º, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;   

 

Fixado, como tal, pela CLT, art. 73, § 2º54 o trabalho noturno é o trabalho executado 

das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte.  

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o 
trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, 
sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna. 

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho 
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.    

 
Havendo turnos ininterruptos de revezamento, a jornada diária normal não poderá 

exceder de 6 horas, CF, art. 7º, XIV55 “Art. 7º, XIV - jornada de seis horas para o trabalho 

realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva” 

 
Turnos ininterruptos são jornadas rotativas, sem fixação de horários, de modo que o 

empregado sempre prestará serviços em períodos diferentes. O revezamento poderá ser 

semanal ou quinzenal, e os turnos rotativos serão no período da manhã, da tarde ou da noite, 

de modo descontínuo.  

A Constituição referiu-se a turnos ininterruptos, surgindo um entendimento segundo o 

qual, se a empresa concede intervalos na jornada de trabalho, não se configura a hipótese de 

jornada normal de 6 horas diárias quando os turnos são em revezamento. No entanto, se os 

turnos são fixos, sem se revezarem em períodos diferentes, a jornada normal será de 8 horas. 

Desse modo, o fato gerador da duração reduzida da jornada normal é exatamente o 

revezamento dos períodos de trabalho. 

 

                                                 
53 BRASIL. Constituição Federal. Art. 7º, XXXIII. Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
54 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei n. 5.542. Art. 73, § 2º. Presidência da República. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
55 BRASIL. Constituição Federal. Art. 7º, XIV. Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22/10/2017. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar que a jornada de trabalho e seus 

limites é um dos direitos mais importante para o trabalhador.  

Para facilitar a compreensão desse objetivo, o artigo foi dividido em três partes. Assim 

no capitulo 1 foi abordado a evolução histórica da jornada de trabalho no Brasil e no mundo, 

abordado também que no início a jornada de trabalho dos trabalhadores chegava a 15 horas 

diárias, com um salário não condizente, pois a jornada de trabalho não tinha limites razoáveis, 

e não se pensava na saúde dos trabalhadores. 

Com a evolução da humanidade o direito do trabalho passou a regular as condições e 

relações de trabalho entre o empregado e empregador. Dessa forma o Capitulo 2 aborda o 

objeto desse artigo a racionalização dessas relações, e a busca pela equalização e composição 

entre as partes envolvidas nessa relação, onde muitas vezes as garantias trabalhistas são 

prejudicadas. Foi discorrido sobre o tempo que o empregado fica em disponibilidade do 

empregador, e as teorias da composição de jornada de trabalho, com a evolução dos direitos 

trabalhistas, conquistados com a organização dos trabalhadores, que culminaram com o 

aperfeiçoamento das normas jurídicas nas relações de trabalho, criando critérios especiais de 

limites de jornadas e as alterações que a reforma trabalhista provocará na jornada de trabalho.  

Enfim, no último capítulo, foi abordado os requisitos para compensação de jornada e 

banco de horas, enumerando algumas vantagens e desvantagens desse instituto, que teve sua 

instituição num momento de difícil situação econômica e financeira do país, buscando 

amenizar a situação e garantir postos de trabalho, onde em que, devido a recessão muitos 

trabalhadores tiveram seus empregos atingidos, bem como centenas de empresas. 

Portanto, pode-se observar com este artigo, que a flexibilização da jornada de trabalho, 

pelo instituto da compensação de jornada e do banco de horas, se observados os requisitos e 

para determinadas empresas é possível preservar empregos e manter as atividades das 

empresas em épocas de recessão e de consequente baixa da produção. As empresas, dessa 

forma, garantiriam mão-de- obra treinada para quando a economia retomasse o crescimento. 
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