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RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo fazer um estudo sobre o pagamento em 
duplicidade do repouso semanal remunerado incidente nas horas extras, quando estas são 
calculadas sobre o salário mensal do obreiro, com uma análise controvertida e crítica, uma 
vez que o tema encontra-se sumulado no Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Para uma 
melhor didática e compreensão do tema, passaremos inicialmente por uma breve 
demonstração histórica do aparecimento do Direito do Trabalho como um dos ramos do 
Direito, onde após a parte histórica, demonstraremos o instituto das horas extras, do repouso 
semanal remunerado e do pagamento em duplicidade e por fim as especificidades e 
demonstração o pagamento em duplicidade se opera. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

A ideia deste trabalho surgiu, após a realização de uma audiência e na prática 

verificar que haveria o pagamento em duplicidade do pagamento do RSR estes eram oriundos 

do reflexo das horas extras, onde tal tema naquela oportunidade fora debatido com o 

Magistrado que presidia a assentada em questão e após toda a argumentação restou 

convencido de tal duplicidade. 

Ao mesmo tempo trata-se de tema pouco debatido pela maioria e com nenhum 

material sobre a questão em tela, que trata-se de questão de extrema complexidade uma vez 

que deve ser vista por várias óticas e institutos, como o das horas extras e do Repouso 

Semanal Remunerado. 

Percebemos ainda que a Lei 605/49, com mais de sessenta anos de existência, a 

nosso ver ainda não foi detidamente estudada, nem a parte da CLT que trata do instituto do 

RSR, com os seus setenta anos. Muitas vezes a prética acaba por prejudicar um instituto que, 

por fim, é suplantado por costumes contra legem, ao total arrepio do sistema normativo. 

Com muito esforço, muita pesqueisa nas mais diversas doutrinas, estudo histórico 

do tema, tentamos chegar o mais próximo possível do instituto e esmiuça-lo com todas as suas 

características. É claro que o trabalho aqui realizado não tem, e nem deveria ter, o condão de 

exaurir a matéria. Ainda é necessário muito estudo sobre o tema proposto e os institutos que o 

cerca, que peca por falta de interesse dos operadores do Direito. 

Assim, primeiro começamos com o estudo da história do direito do trabalho. 

Ainda, depois de ver os aspectos históricos mais importantes do Direito do Trabalho, 

passando por todas as Constituições até a atual. 

Verificamos o primeiro instituto que embasa nosso tema, que se refere a jornada 

de trabalho e consequentes horas extras. 

Depois de estudar as linhas básicas, com a ajuda da doutrina, passamos a 

descrever os destinatários do Repouso Semanal Remunerado. Passamos para um estudo 

pormenorizado, diferenciando o RSR e o RRF e descrevendo suas peculiaridades, o que 

poucos autores fazem. 

Por fim, estudamos o tema central do trabalho e o pagamento em duplicidade do 

RSR incidente sobre as horas extras e o reflexo do mesmo, ressaltado diferentes posições 

sobre o tema e estabelecendo a nossa. Esperamos que este trabalho tenha contribuído para o 

mundo acadêmico assim como contribuiu para nosso crescimento pessoal e profissional. 
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II - ORIGEM DAS NORMAS TRABALHISTAS 

 

Antes de adentrarmos no estudo pormenorizado do pagamento em duplicidade do 

repouso semanal remunerado incidente nas horas extras, quando estas são calculadas sobre o 

salário mensal do trabalhador, faz-se de inexorável importância que vasculhemos os terrenos 

da história dos povos, da luta pelos primeiros direitos, para então passarmos à evolução à 

evolução direitos sociais e finalmente ao estudo do objeto deste trabalho, pois segundo 

palavras de Sérgio Pinto Martins1, “é impossível compreender o Direito do Trabalho sem 

compreender seu passado" 

 

1. Das Gerações dos Direitos 

 

Contemporaneamente dividem-se os direitos conquistados pelo homem ao longo 

do tempo em gerações – ou dimensões como preferem alguns. A classificação clássica o faz 

em três estantes, 1ª, 2ª e 3ª geração. Muitos doutrinadores afirmam que essas gerações de 

direitos se confundem com os ideais progressistas da Revolução Francesa, quais sejam: 

liberdade, igualdade e fraternidade.  

A grande característica dessa famigerada classificação doutrinária é que, 

conforme a história nos conta, tais direitos foram sendo progressivamente pleiteados, o que 

não significa que necessariamente um foi outorgado antes do outro.  

Os direitos de primeira geração seriam as liberdades fundamentais, frutos da luta 

popular contra o absolutismo exacerbado e inconsequente do governante – o imperador ou o 

rei. Nesta categoria estão o direito de propriedade, os direitos políticos, o direito de não ser 

privado de seus bens sem o devido processo legal (decorrente do direito de propriedade), 

liberdade de crença religiosa, consciência política ou filosófica, liberdade de expressão e etc.  

Em segunda geração geralmente se situam os direitos sociais, os pleitos de 

igualdade, justamente onde se encontram a gama de direitos trabalhistas. Nesta geração do 

direito é onde se situa os objetos de nosso estudo, as horas extras, o repouso semanal 

remunerado e o bis in idem.  

                                                           

1 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 37 
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Já a terceira geração de direitos, que se encontra em sintonia com o terceiro ideal 

revolucionário - a fraternidade, encontram-se os direitos que envolvem solidariedade, os 

direitos difusos, tudo que não envolvem indivíduos determinados, mais uma coletividade  

indeterminada. Figura-se portanto, o expansionismo do direito.  

Alguns autores ainda citam uma possível 4ª e até quinta geração de direitos, 

porém a análise destes já foge do nosso trabalho.  

 

2. História e Evolução do Direito do Trabalho no Brasil. 

 

Influências Externas:  

Dentre as influências advindas de outros países e que exerceram, de certo modo, 

alguma pressão no sentido de levar o Brasil a elaborar leis trabalhistas, sublinhem-se as 

transformações que ocorriam na Europa e a crescente elaboração legislativa de proteção ao 

trabalhador em muitos países. Também pesou o compromisso internacional assumido pelo 

nosso país ao ingressar na Organização Internacional do Trabalho, criada pelo Tratado de 

Versalhes (1919), propondo-se a observar normas trabalhistas. 

Influências Internas 
Os fatores internos mais influentes foram: 

v O movimento operário, que participaram imigrantes com inspirações 

anarquistas, caracterizados por inúmeras greves em fins de 1800 e início de 1900; 

v O surto industrial, efeito da Primeira Grande Guerra Mundial, com a elevação 

do número de fábricas e de operários – em 1919 havia cerca de 12.000 fábricas e 

300.000 operários; 

v E a política trabalhista de Getúlio Vargas (1930). 

A Constituição de 1824, seguindo o liberalismo, aboliu as corporações de ofício 

(art. 179, n. 25), devendo haver liberdade de exercício de profissões. 

Apesar da promulgação da Constituição de 1824, a escravidão existiu até que a 

Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, quando nesta data fora abolida a escravidão no Brasil – lei 

trabalhista mais importante até hoje promulgada no Brasil. 

Sobre o tema Sérgio Pinto Martins2: 

                                                           

2 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 43 
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"A Lei do Ventre Livre dispôs que, a partir de 28-09-1971, os filhos de escravos 

nasceriam livres. Em 28-09-1885, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, chamada Lei 

dos Sexagenários, libertando os escravos com mais de 60 anos. Mesmo depois de 

livre, o escravo deveria prestar mais três anos de serviços gratuitos a seu senhor. Em 

13.05.1888, foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea (Lei n.º 3.353) que abolia 

a escravatura." 

Em 1889, foi editado o Decreto 1.313, que deu grande avanço nas normas de 

regulação do trabalho. Dentre seus dispositivos encontramos: Proibição de trabalho até 12 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir 8 anos; jornada máxima 7 horas, para 

menores de 12 a 15 anos do sexo feminino e de 12 a 14 sexo masculino; de jornada de 9 horas 

para rapazes de 14 e 15 anos; redução da jornada do aprendiz de no máximo 4 horas diárias; 

proibição de trabalho aos domingos e feriados, assim como das seis da tarde às seis da manhã 

para menores de 15 anos de idade; vedação de emprego de menores de 15 anos em atividades 

insalubres ou perigosas. 

A Constituição de 1891 reconheceu a liberdade de associação em seu artigo 72, § 

8º, de forma genérica. 

Em 1930 inicia-se a nova república com Getúlio Vargas, sendo a partir desta data 

que a legislação do trabalho no Brasil ganhou grande incremento. "Pai dos pobres e mão dos 

ricos" como era chamado. Vargas criou neste momento o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 

A primeira Constituição brasileira a ter normas específicas de Direito do Trabalho 

foi a de 1934, como influência do constitucionalismo social, reservando um capítulo 

específico para eles intitulado "Da Ordem Econômica e Social". Logo no primeiro artigo 

deste capítulo já podemos visualizar com clareza a nova ideologia do Estado: "Art. 115. A 

ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da 

vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é 

garantida a liberdade econômica". 

Nesta Constituição os sindicatos e associações foram reconhecidos (art. 120), e no 

parágrafo 1.º do art. 120 estavam elencados os primeiros direitos trabalhistas 

constitucionalizados. Eram eles: vedação de diferença salarial por motivos de idade, sexo, 

nacionalidade ou estado civil; salário mínimo regional; redução da jornada diária de qualquer 

trabalhador a 8 horas diárias, reduzíveis e somente prorrogáveis nos termos da lei; proibição 

de trabalho para menores de 14 anos, de trabalho noturno e insalubre para menores de 16, e de 

qualquer trabalho para mulheres menores de 29 anos; férias anuais remuneradas; indenização 
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por dispensa sem justa causa; assistência médica; reconhecimento das convenções coletivas 

de trabalho e, finalmente, o repouso hebdomadário, preferencialmente aos domingos. Nesta 

Constituição também foi instituída a Justiça do Trabalho. 

A Constituição de 1937 expressa a intervenção do Estado, com características do 

sistema corporativista. Foi instituído o sindicato único, vinculado ao Estado, e proibia a greve, 

vista como recurso anti-social e nocivo à economia. 

A CRFB/1937 era corporativista, inspirada na Carta Del Lavoro (1927) e na 

Constituição Polonesa. Logo, o Estado, iria intervir nas relações entre empregados e 

empregadores, uma vez que o estado liberal tinha se mostrado incapaz. 

A existência de diversas leis esparsas sobre Direito do Trabalho impôs a 

necessidade de sua sistematização, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que não é um código propriamente, pois sua 

principal função foi apenas de reunir as leis trabalhistas existentes. 

A Constituição de 1946 reestabeleceu o direito de greve, rompendo, de certa 

forma, com o corporativismo da Carta de 1937, passando a trazer elenco de direitos 

trabalhistas superior àquele das Constituições anteriores. Nesta Constituição (1946) 

encontramos a participação dos empregados nos lucros, repouso semanal remunerado, 

estabilidade, etc. 

No plano infraconstitucional, cabe fazer menção, entre outras: à Lei 605, de 05 de 

janeiro de 1949, dispondo sobre o repouso semanal remunerado e remuneração de feriados; à 

Lei 2.757, de 26 de abril de 1956, que dispõe sobre a situação dos empregados porteiros, 

zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamentos residenciais; à Lei 3.207, de 18 

de julho de 1957, regulamentando as atividades dos empregados vendedores-viajantes; à Lei 

4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a gratificação de natal (décimo terceiro salário). 

A Constituição de 1967 manteve os direitos trabalhistas das Constituições 

anteriores e ratificando principalmente a anterior, com as Leis 5.859/1972 (trazendo e 

regulamentando direitos para as empregadas domésticas); a Lei 5.889/1973 (trabalhador rural) 

e a Lei 6.019/1974 (regulamentando as atividades do trabalhador temporário). Além dos 

referidos direitos, essa Constituição passou a prever o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, que havia sido criado pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966. A Emenda 

Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, não alterou os direitos trabalhistas previstos na 

Constituição de 1967. 
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2.1. A Carta Constitucional de 1988 e transição democrática Justrabalhista. 

 

O sistema jurídico brasileiro tradicional sempre teve o condão de elidir ou 

delimitar, substantivamente o espaço aberto à construção jurídica própria pelos grupos sociais. 

Nesse ponto o Direito do Trabalho, no Brasil, não respondeu, positiva e satisfatoriamente (em 

contraponto às matrizes democráticas dos países centrais), ao problema teórico da equação 

diferenciação/conflito. Muito menos abriu espaço à ação jurígena (criadora do direito) 

autônoma dos grupos sociais e à autoadministração dos conflitos intrassocietários. 

De fato, no modelo jurídico brasileiro tradicional jamais foi decisivo o papel da 

negociação coletiva e seus instrumentos clássicos (convenção coletiva do trabalho, contrato 

coletivo e acordo coletivo) a par de outros mecanismos de normatização autônoma – como 

aqueles ínsitos à representação obreira na empresa. Em termos comparativos, enquanto no 

padrão justrabalhista democrático dos países centrais há uma hegemonia das formas de 

autoadministração dos conflitos sociais, na história justrabalhista brasileira sempre 

preponderou uma dominância inconteste da sistemática de heteroadministração dos conflitos 

sociais, fundada no Estado. 

A Carta de 1988 trouxe, nesse quadro, o mais relevante impulso já experimentado 

na evolução jurídica brasileira, a um eventual modelo mais democrático de administração dos 

conflitos sociais no país. Impulso relevante, se cotejado com a história anterior do Direito 

Laboral pátrio. Impulso tímido, se comparado com as experiências dos países centrais. 

Impulso contraditório, se posto à análise com diversos outros dispositivos da mesma 

Constituição, que parecem indicar em sentido inverso à autonormatização social e à própria 

democratização do Direito do Trabalho. 

A Constituição de 1988 inova – de modo muito destacado – perante todas as 

Cartas anteriores ao estatuir que todo o poder emane do povo, que o exercerá por meio de 

seus representantes eleitos ou diretamente. Ora, à medida que se sabe que a norma jurídica é a 

consumação de um processo político bem-sucedido, pode-se concluir que pretendeu também a 

Constituição valorizar formas autônomas de exercício do poder, não apenas através de 

instrumentos políticos clássicos (ainda que raramente utilizados na história brasileira, como o 

plebiscito e referendo – art. 14 CF/88). Mais à frente, a Constituição confirmará essa intenção, 

ao acentuar a importância das convenções e acordos coletivos (Artigos. 7º, XXIV, e 8º, VI, 

CF/88). 
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Assim, é observado claramente que a Constituição da República Federativa do 

Brasil, tem como garantia a proteção dos direitos dos trabalhadores, basicamente insculpidos 

em seu artigo 7.º. 

 

III - JORNADA DE TRABALHO 

 

1. Conceito 

 

Ensina Sérgio Pinto Martins3, que "o vocábulo giornata, em italiano significa dia. 

Em Francês, usa-se a expressão jour, dia journée quer dizer jornada. Jornada significa o que é 

diário. Para as 44 horas semanais, fala-se em módulo semanal" 

Conceitua Maurício Godinho Delgado4 que: 

"Jornada de Trabalho é expressão com sentido mais restrito do que o anterior, 

compreendendo o tempo diário em que o empregado tem de se colocar em 

disponibilidade perante seu empregador, em decorrência do contrato. O tempo, em 

suma, em que o empregador pode dispor da força de trabalho de seu empregado em 

um dia delimitado." 

Em apertada síntese, podemos dizer que a jornada de trabalho é todo tempo que o 

trabalhador não pode utilizar livremente, uma vez que esta a disposição do trabalhador, no 

centro de trabalho, seja produzindo ou não. 

Nesse sentido Sergio Pinto Martins5 elucida "jornada de trabalho é a quantidade 

de labor diário do empregado." 

Extrai-se do artigo 4.º da CLT in verbis: 

Art. 4.º - considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja 

à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição 

especial expressamente consignada. 

Portanto, a jornada de trabalho deve ser analisada em três tangentes. 

• Tempo efetivamente trabalhado. 

• Tempo a disposição do empregador. 

                                                           

3 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 449. 

4 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: 2011. p. 809. 

5 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. p 499. 
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• tempo in itiniere 

O tempo efetivamente trabalhado não considera paralisações do trabalhador, ou 

seja, estando o empregado na empresa é computado como tempo trabalhado. 

Sérgio Pinto Martins6 define assim: 

"O tempo efetivamente trabalhado não considera paralisações do empregado, como 

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

produzindo." 

Define assim Amauri Mascaro Nascimento7 "Ficam excluídas, portanto as 

paralisações da atividade do empregado, residindo nisso a crítica que se faz." 

Observa-se que deve ser computada na jornada de trabalho o tempo em que o 

empregado deixou de produzir por motivos alheios a sua vontade, mesmo estando no local de 

trabalho, onde basta que o obreiro esteja dentro da empresa e a disposição de seu empregador.  

O tempo a disposição do empregador é computado no momento que o 

empregado fica à disposição do empregador, ou seja, no momento em que chega a empresa e 

até o momento que se retira. 

Logo, tanto o tempo em que o empregado esta produzindo, ou seja, exercendo 

suas atividades, quanto aquele em que esta apenas aguardando ordens de execução são 

computadas como jornada de trabalho. 

Já o tempo in itinere, é considerado como jornada de trabalho desde o momento 

em que o trabalhador sai da sua residência até quando ele volta, porém para recebimento do 

trajeto como horas extraordinárias é necessário a observância de alguns requisitos que 

observaremos a seguir. 

Amauri Mascaro Nascimento8 relata ainda "Entende-se por centro de trabalho o 

estabelecimento em que o empregado após o trajeto de sua residência, apresenta-se correndo 

daí por diante a sua jornada." 

Sérgio Pinto Martins9 define desta forma: 

"É considerada o tempo à disposição do empregador. A partir do momento em que o 

empregado chega a empresa até o momento em que dela se retira, há cômputo da 

jornada de trabalho." 

                                                           

6 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. p 499. 

7 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 34.ed. São Paulo: LTR. p. 344. 

8 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. p. 344 

9 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. p 500. 
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Dispõe a CLT sobre o trabalho in itinere o dispositivo legal Art. 58, parágrafo 2 

que diz: 

"O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno, por 

qualquer meio de transporte, não será computada na jornada de trabalho, salvo 

quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, 

o empregador fornece a condução." 

Ou seja, resta claro que somente será computada na jornada de trabalho do obreiro 

o tempo despendido no trajeto casa x trabalho, trabalho x casa, quando o centro de trabalho 

tratar-se de local de difícil acesso ou não existir transporte público para aquela localidade, 

necessitando assim o empregador fornecer condução aos seus funcionários. 

Sérgio Pinto Martins10 define desta forma: 

"O tempo in itinere, considerado como jornada de trabalho desde o momento em que 

o empregado sai de sua residência até quando ele regressa. Não se pode considerar o 

tempo in itinere em todos os casos, pois o empregado pode residir muito distante da 

empresa e o empregador nada tem com isso, ou o empregado ficar parado horas no 

trânsito da cidade no trajeto da sua residência para o trabalho, ou vice-versa. Haveria 

dificuldade em controlar a citada jornada e o empregador não poderia ser 

responsabilizado em todas as hipóteses pelo pagamento de tais horas. A jornada in 

itinere dependen de que o empregador forneça a condução e o local de trabalho 

seja de difícil acesso ou não servido por transporte regular público." (grifo 

atual) 

Conceitua assim Amauri Mascaro Nascimento11 "aquele em que o empregado se 

desloca da sua residência para o trabalho e vice versa, sem desvio de percurso." 

Conforme citado acima pode-se definir a jornada de trabalho como o tempo em 

que o empregado esta executando ou aguardando ordens do empregador, ficando a disposição 

deste no centro de trabalho, seja no trajeto de ida e volta do trabalho, em transporte fornecido 

pelo empregador, em local de difícil acesso ou servido por transporte público regular. 

 

2. Fundamentos 

 

Os fundamentos para a limitação da jornada de trabalho tem como objetivo 

preservar os fatores biológicos, sociais, econômicos e humanos dos empregados. 
                                                           

10 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho.p 500. 

11 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. p. 345. 
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Sobre o fundamento biológico, diz respeito aos efeitos psicológicos causados ao 

trabalhador, ou seja, a fadiga, que decorre do cansaço decorrido do trabalho exercido, onde a 

limitação da jornada visa combater problemas psicofisiológicos oriundos da excessiva 

racionalização do serviço. 

Assim esclarece Amauri Mascaro do Nascimento12. 

"O trabalho desenvolvido longamente pode levar a fadiga física e psíquica; daí a 

necessidade de pausas para evitar a queda do rendimento, o acúmulo de ácido lático 

no organismo e a consequente insegurança do trabalhador." 

O fundamento econômico diz a respeito a empresa que visa maior quantidade de 

trabalho, com consequente aumento de jornada, pagando-se horas extras, com o fim de 

aumentar a produção. 

Neste sentido elucida Sérgio Pinto Martins13: 

"Os aspectos econômicos dizem respeito a produção da empresa, em que o 

empresário aumenta a jornada de trabalho, pagando horas extras, justamente, para 

aumentar a produção, daí a necessidade de fiscalização do Estado de sua tutela, para 

limitar a jornada de trabalho para que não haja excessos." 

Certo é que o aumento da produtividade de qualquer empregado esta diretamente 

relacionado com o empenho satisfatório no trabalho, onde se conclui como consequência a 

baixa produtividade e empenho quando o empregado encontra-se com alto nível de cansaço. 

Sobre o fundamento familiar e social, seria a limitação do trabalho, para o 

trabalhador desfrutar um maior tempo com a família. Podendo ir a clubes, igreja, estudar, 

praticar esportes ou seja, usufruir o seu tempo livre como melhor lhe convier. 

Assim, proporciona ao trabalhador viver como ser humano, na coletividade a que 

pertence, podendo assim desfrutar de prazeres materiais e espirituais criados pela civilização, 

entregando-se a prática de atividades de lazer, culturais, esportivas, aprimorando seus 

conhecimentos e convivendo maior tempo com seus pares. 

Amauri Mascaro Nascimento14 conceitua que "Uma vez que o excesso de jornada 

de trabalho retira o marido e a mulher do lar, em prejuízo da família." 

O fundamento humano visa diminuir acidentes de trabalho, onde as vezes o 

trabalhador que presta um maior tempo de trabalho, já esta com corpo e mente cansados, 

                                                           

12 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. p. 345 

13 MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do trabalho. p. 502 

14 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. p. 359. 
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resultando em diligência e cuidado menores e maior índice de acidentes, visto o cansaço que 

se instala no corpo humano. 

Sobre o fundamento humano Sérgio Pinto Martins15 demonstra: 

"O principal fundamento humano é diminuir os acidentes do trabalho. É sabido que, 

no período em que o trabalhador presta serviços cansado ou quando faz horas extras, 

ocorre maior índice de acidentes de trabalho, principalmente em virtude de fadiga. 

Muitas vezes, o empregado, para receber salário das horas extras, presta maior 

número de horas do que tem condições, e é justamente nesse momento que podem 

ocorrer acidentes de trabalho." 

Sobre este fundamento Amauri Mascaro Nascimento ensina:"(...) porque a 

redução dos acidentes de trabalho esta vinculada a capacidade de atenção no trabalho." 

 

3. Classificação 

 

A Classificação da jornada de trabalho pode ser dividida em 4 tangentes, sendo 

elas: à duração, ao período, a profissão e a flexibilidade. 

Sérgio Pinto Martins16 Conceitua: 

"(...) quanto à duração, a jornada de trabalho pode ser normal, que é a comum, a 

ordinária, de oito horas. Presume-se no contrato de trabalho que o trabalhador se 

obriga a prestar oito horas diárias de trabalho e 44 semanais (art. 7.º, XIII, da 

CRFB/88), salvo disposição em sentido contrário; a extraordinária ou suplementar, 

que são de horas que excederem os limites legais, como as que suplantarem as oito 

horas diárias e 44 semanais." 

Amauri Mascaro Nascimento17completa: 

"À duração da jornada de trabalho é ordinária ou normal, sendo assim consideradas 

aquela que desenvolve dentro dos limites estabelecidos pelas normas jurídicas; é 

extraordinária ou suplementar, situando-se aqui as horas que ultrapassam os limites 

normais fixados pelas normas jurídicas." 

Conforme entendimento de Maurício Godinho Delgado18: 

                                                           

15 MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do trabalho. p. 502 

16 MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do trabalho. p. 501 

17 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. p. 351 

18 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. p 809. 
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"(...) duração do trabalho é que na verdade, abrange os distintos e crescentes 

módulos temporais de dedicação do trabalhador à empresa em decorrência do 

contrato empregatício." 

Conforme previsão legal no ar.58 da CLT, nos diz que: 

"Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade 

privada, não excederá de oito horas diárias, desde que não seja fixado expressamente 

outro limite." 

Há de ser observado pelo prisma do princípio da hierarquia das normas que o 

parâmetro quantitativo de horas é estabelecido por nossa Carta Magna em seu artigo 7.º, onde 

limitou a jornada de trabalho a oito horas diárias ou quarenta e quatro horas semanais, sendo, 

onde caso tais parâmetros sejam ultrapassados serão pagas horas extraordinárias ou 

suplementares. 

Ocorre que há um limitador quantitativo, conforme demonstrado alhures, onde 

nada impede que o empregador estabeleça a jornada de trabalho de menor duração, pois 

estando o contrato de trabalho em vigência sendo encurtada a jornada por decisão do 

empregador, ou seja, uma alteração unilateral, não pode haver a diminuição de salário pelo 

princípio da irredutibilidade salarial. 

Conforme observado em tópico anterior, entende-se que a duração do trabalho é o 

lapso temporal de trabalho que o empregado fica a disposição do empregador em virtude do 

contrato de trabalho. 

Quanto ao período Sérgio Pinto Martins19 destaca: 

"A jornada de trabalho pode ser diurna, no interregno compreendido entre as 5 e as 

22h; noturna, no lapso de tempo entre as 22 e 5h (art. 73 par. 2º, da CLT); e mista, 

como, por exemplo, das 16 as 24h, que compreende parte do período considerado 

pela lei como diurno e parte do período noturno (art. 73 par. 4º, da CLT). O 

trabalhador rural tem critério diferente quanto ao período da jornada: considera-se 

trabalho noturno o executado entre 21h de um dia e as 5h do outro, na lavoura, e 

entre as 20h de um dia e as 4h do dia seguinte na pecuária (art. 7º da lei 5.889/73)." 

Neste mesmo raciocínio, Amauri Mascaro Nascimento20 relata que: 

"Quanto ao período do dia em que é prestada, a jornada será diurna quando entre 5 e 

22 horas, nos centros urbanos com outros critérios no meio rural; noturna, quando 

entre 22 horas de um dia 3 5 horas do dia seguinte ou suas prorrogações (art. 73 par. 

4º, da CLT), de modo que se poderá estender além de 5 horas; nos meios rurais, há 

                                                           

19 MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do trabalho. p. 501 

20 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. p. 352 
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outras determinações: mista quando transcorre tanto o período diurno como noturno; 

e em revezamento, semanal ou quinzenal, quando num período há trabalho de dia, 

em outro à noite, sendo mais encontrado entre nós o revezamento semanal.” 

Já Sérgio Pinto Martins21 relata sobre a profissão “Nossa lei também distingue em 

relação à jornada de trabalho; por exemplo: o bancário tem jornada de seis horas (art. 277 da 

CLT), os jornalistas têm jornadas de 5 horas (art.303 da CLT)”. 

Amauri Mascaro Nascimento22 ensina que "quanto profissão, há jornada geral, de 

todo empregado, e jornadas especiais para ferroviários, médicos, telefonistas, jornalistas, 

bancários, cabineiros de elevadores, etc." 

Existem jornadas flexíveis, e quando o empregado faz seu próprio horário, 

havendo um limite semanal ou anual onde ele é obrigado a cumprir, este horário flexível 

muitas vezes ajuda na produção que fica concentrada em certo período, já a inflexíveis são 

jornadas que não tem como o empregado fazer seu horário são as ditas não seccionadas, 

ressaltando que estas jornadas não estão previstas pela norma jurídica brasileira, com isso a lei 

não impede que seja praticadas. 

São jornadas nas quais os empregados não tem horário fixo para iniciar ou 

terminar o trabalho e precisam cumprir determinado número de horas semanais e tem que 

estar presentes em determinados horários concentrados. Mas gozam de autonomia para 

compensar as horas de modo a ajustar as suas obrigações de comparecimento ao local de 

serviço com o atendimento de algumas necessidades pessoais. 

Portanto, são jornadas, todo trabalho na qual não tem horário de início e término, 

e precisam ser cumpridos determinados números de horas semanais, e o trabalhador tem que 

estar presente em determinados horários concentrado. 

 

4. Horas Extras 

 

Como visto anteriormente a Jornada de Trabalho tem seu limite máximo 

estipulado em oito horas diárias ou quarenta e quatro horas semanais, sendo que em várias 

situações esses horários máximos são excedidos, ocorrendo à prorrogação da jornada normal 

de trabalho, com a consequente prestação de serviço em horas extras. 

                                                           

21 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. p. 501 

22 Nascimento, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. P. 352 
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Diversas expressões vinculadas à noção de sobrejornada em sido utilizadas, pela 

cultura justrabalhistas, como sinônimas: jornada extraordinária, jornada suplementar (ou 

trabalho extraordinário ou suplementar), sobre jornada, horas extras, sobretempo, etc. é 

inevitável essa identificação de expressões vocábulos ao mesmo conceito principalmente 

porque, após a nova Constituição, os efeitos jurídicos são essencialmente os mesmos em face 

das distintas situações de trabalho suplementar. 

As horas extras são as horas em que o trabalhador presta além do horário 

contratual, legal ou normativo, onde devem ser remunerados com o adicional respectivo, ou 

seja, na ausência de lei ou norma coletiva, de acordo com o art. 7.º XVI da CRFB/88. Tais 

horas podem ser realizadas no início do labor, ou após o mesmo, ou ainda pode ser realizado 

no período de intervalo de refeição e descanso do funcionário. 

Maurício Godinho Delgado23conceitua as horas extras da seguinte forma: 

“Jornada extraordinária é o lapso temporal de trabalho ou disponibilidade do 

empregado perante o empregador que ultrapasse a jornada padrão, fixada em regra 

jurídica ou por cláusula contratual". 

As Horas Extras podem ser classificadas, dentro da norma jurídica, em cinco 

tipos: 

a) Horas Extras resultantes de acordo escrito tendo a prorrogação de horas de 

trabalho, conforme o disposto do artigo 59 da CLT; 

b) Horas Extras resultantes de acordo de compensação de horas de trabalho, diante 

do exposto do artigo 59, parágrafo 2.º da CLT; 

c) Horas Extras referidas a exclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução 

possa acarretar prejuízos ao empregador, conforme artigo 61 da CLT; 

d) Horas Extras para a recuperação de horas de paralisação do trabalho, de acordo 

com o artigo 61, parágrafo 3.º da CLT; 

e) Horas Extras por motivo de força maior, artigo 61 da CLT. 

Serão consideradas ilícitas, as Horas Extras cumpridas sem apoio de nenhuma das 

hipóteses acima relacionadas. 

 

4.1.Prorrogação da jornada de trabalho mediante acordo  

 

                                                           

23 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 203. 
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O acordo de prorrogação de horas é o ajuste de vontade feita pelas partes para que 

a jornada de trabalho possa ser elastecida além do limite legal, mediante pagamento de 

adicional de horas extras. O acordo pode ser feito por prazo determinado ou indeterminado. 

No conceito de Amauri Mascaro Nascimento24: 

“Acordo de prorrogação quer dizer, em primeiro lugar, o ajuste de vontades entre o 

empregado e o empregador, tendo por fim legitimar a prorrogação da jornada normal 

de trabalho. Acordo de prorrogação significa, em segundo lugar, o documento 

escrito no qual se materializa a vontade das partes, para o fim acima mencionado.” 

Assim, consideram-se prorrogada a jornada normal de trabalho toda a vez que o 

empregado fica além dela, a disposição do empregador, aguardando ou executando suas 

ordens. 

Será permitido a prorrogação da Jornada de Trabalho de até o máximo de duas 

horas diárias, mediante acordo escrito ou através de contrato coletivo de trabalho entre o 

empregado e o empregador, de acordo com o artigo 59 da CLT. 

O artigo 413 da CLT veda a prorrogação do horário de trabalho a menor, salvo em 

se tratando de acordo de compensação ou na hipótese de força maior, como também os 

cabineiros de elevadores. Já os bancários podem prorrogar a jornada de trabalho. 

Sérgio Pinto Martins25, ensina: 

“O art. 413 da CLT veda a prorrogação de horário de trabalho do menor, salvo em se 

tratando de acordo de compensação ou na hipótese de força maior. Os cabineiros de 

elevadores não podem, também, prorrogar sua jornada de trabalho (art. 1.º da lei n.º 

3.271/57). Os bancários podem prorrogar excepcionalmente sua jornada de oito 

horas, ou 40 horas semanais (art. 225 da CLT). A jurisprudência veda a contratação 

de jornada extraordinária quando da admissão do empregado bancário (Em. 199 do 

TST).” 

Conforme destaca a Carta Magna de 1988 (Art. 7.º XVI) diz que a remuneração 

do serviço extraordinário superior no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; 

Neste contexto Amauri Mascaro Nascimento26: "(...) A Constituição Federal do 

Brasil de 1988 (Art. 7.º XVI), ao fixar em, no mínimo 50% a remuneração do serviço 

extraordinário, automaticamente manteve permissão para o acordo de prorrogação de jornada 

normal de trabalho". 

                                                           

24 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. p. 357. 

25 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p.544. 

26 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. p. 358. 
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Para Eduardo Gabriel Saad27: 

“Esse trabalho extraordinário é remunerado, no mínimo, em 50% acima do valor da 

hora normal. Por outras palavras, é permitido, obviamente, as partes acordar 

remuneração mais elevada, quer no ajuste individual como no acordo, ou convenção 

coletiva.” 

Nota-se que trabalho extraordinário é remunerado em no mínimo 50% acima do 

valor da hora normal, sendo possível as partes acordarem remuneração mais elevada, onde a 

nossa Carta Magna somente estipulou um mínimo para pagamento da rubrica em questão. 

 

4.2. Sistema De Compensação De Horas 

 

A compensação da jornada de trabalho, consiste no labor pelo empregado em um 

determinado dia de número maior de horas do que o normal, devendo este funcionário em 

outro dia trabalhar um número menor de horas, ou dependendo da quantidade de horas que 

acumulou no decorrer do mês ou determinado período, não "folgar" remuneradamente um dia 

da semana. 

Para Sérgio Pinto Martins28: 

“A compensação da jornada de trabalho ocorre quando o empregado trabalha mais 

horas em determinado dia para prestar serviços em um número menor de horas em 

outro dia, ou não prestá-las em certo dia da semana. Normalmente as empresas 

costumam fazer com que o empregado trabalhe uma hora a mais por dia, de segunda 

a sexta feira e não há trabalho aos sábados.” 

Assim, a compensação de jornada de trabalho consiste na possibilidade de ser 

prorrogada, de forma bilateral, a jornada de trabalho em um dia correspondente diminuição 

em outro dia, sem acarretar acréscimo salarial de qualquer natureza, uma vez que resta claro 

que um dia ou horas de trabalho foram compensadas por outros dias ou horas. 

A Constituição Federal não determina no seu texto legal a compensação de 

horários e a redução de jornada deixando a faculdade para o acordo ou convenção coletiva de 

trabalho.  

A CLT no art. 59, limitava a compensação ao modulo semanal, sendo alterada 

passou a dispensar o pagamento do adicional de horas extras, conforme o acordo e a 

                                                           

27 SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTR. p. 236. 

28 MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do Trabalho. p. 545 
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convenção coletiva, o excesso de horas de um dia for compensado pelo correspondente 

diminuição de outro dia num período de 120 dias, não ultrapassando as duas horas as 

modificações no texto da CLT no art. 59, passou a autorizar a compensação no período 

máximo de um ano. 

Muitas empresas adotam o sistema de banco de horas, onde não compensada a 

totalidade de horas pelo funcionário no decorrer do ano, estas serão pagas ao final dos 12 

meses do início do labor "extraordinário" como horas extras. 

 

4.3. Prorrogação da jornada de trabalho por imposição do empregador. 

 

O art. 61 da CLT permite que em casos de força maior a jornada seja prorrogada 

além do limite legal ou contratual. Não há necessidade de previsão contratual ou de acordo ou 

convenção coletiva para a citada prorrogação. 

veja-se as hipóteses: 

1) Prorrogação da Jornada de Trabalho por motivo de força maior, conforme art. 

61 da CLT. 

No entendimento de Amauri Mascaro Nascimento29 "força maior uma 

circunstância especial que tem efeito jurídico modificativo de situações normais." 

Para Sérgio Pinto Martins30 "O art. 501 da CLT conceitua força maior como um 

acontecimento inevitável, imprevisível, para qual o empregador não deu causa, direta ou 

indiretamente, como ocorre em casos de incêndio, inundação terremoto, furacão etc." 

Neste caso exposto não precisa de prorrogação em acordo ou convenção coletiva, 

o pagamento adicional será de 50% e o limite de jornada será de 12 horas. 

No caso de força maior norma jurídica não determina o Máximo da jornada de 

trabalho, levando a crer que não há limite, apesar de existir doutrinadores que estabelecem um 

limite de duração sob argumento de que a saúde do trabalhador também deve ser preservada. 

2) Prorrogação da Jornada de Trabalho para atender à realização ou conclusão de 

serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto ao empregador, 

conforme art. 61 da CLT. 

                                                           

29 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. p.360. 

30 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p.547. 
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Neste caso Sérgio Pinto Martins31 ensina "Serviços inadiáveis são aqueles que não 

podem ser terminados durante a própria jornada de trabalho. Como por exemplo temos o 

trabalho com produtos perecíveis." 

Sobre serviços inadiáveis Maurício Godinho Delgado32 ensina "A modalidade de 

prorrogação para atendimento a necessidade imperiosa vinculada a realização ou conclusão de 

serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo". 

Serviços inadiáveis são aqueles que, por sua natureza têm se ser concluídos na 

mesma jornada de trabalho, sob pena de prejuízos ao empregador. Havendo necessidade de 

conclusão de serviços inadiáveis, o empregado, independentemente de acordo, é obrigado a 

cumprir horas extras, que serão pagas com adicional de 50%, no mínimo, como prevê o 

art.7.º, XVI, da CRFB/88. 

3) Prorrogação da Jornada de Trabalho para recuperação de horas de paralisação, 

conforme art. 61, § 3.º da CLT. 

Para Sérgio Pinto Martins33: 

"O par. 3.º do art. 61 da CLT mostra a possibilidade da prorrogação da jornada em 

virtude de interrupção do trabalho da empresa como um todo, resultante de causas 

acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade da realização do 

serviço." 

Deste modo, conclui-se que sempre haverá a prorrogação da jornada de trabalho 

em virtude de interrupção que resultem de causas acidentais ou de força maior, que 

impossibilitem a realização do trabalho em horário normal fixado no contrato firmado entre 

empregador e empregado. 

 

5. Intervalo de Descanso. 

 

Existem algumas diferenças entre as denominações utilizadas como pausa e 

período de descanso, onde a pausa e interrupção temporária de ação, movimento ou som, não 

tem significado técnico, mas sim genérico. Já o período de descanso tem correlação com o 

tempo entre dois fatos, podendo estar se referindo a férias ou ainda ao descanso semanal 

                                                           

31 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p.547. 

32 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. p. 182. 

33 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 550. 
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remunerado, que tratam-se de período de descanso do funcionário, onde neste período irá 

repor suas energias gastas no ano. 

Para definirmos melhor os intervalos de descanso, demonstra Maurício Godinho 

Delgado34: 

"(...) conceituam-se como lapsos temporais regulares, remunerados ou não, situados intra ou 

interjornadas diárias e semanais ou ainda no ano contratual, em que o empregado pode sustar a 

prestação de serviços e sua disponibilidade perante o empregador (...)" 

Neste sentido Sérgio Pinto Martins35:  

"intervalos para descanso são períodos na jornada de trabalho, ou entre uma e outra, 

em que o empregado não presta serviços." 

Neste mesmo sentido expõe Maurício Godinho Delgado36: 

"(...) como lapsos temporais regulares, remuneradas ou não situados no interior da 

jornada diária de trabalho, em que o empregado por sustar a prestação de serviços e 

sua disponibilidade perante o empregador." 

Para Amauri Mascaro Nascimento37: A lei obriga a concessão de 15 minutos 

quando o trabalho é prestado por mais de 4 horas e até 6 horas, será de um a duas nas jornadas 

excedentes de 6 horas (art. 7, par 2.º da CLT). 

Além do chamado intervalo intrajornada acima descrito pelo Doutrinador Amauri 

Mascaro Nascimento, há ainda o intervalo interjornada, que consiste no período mínimo de 11 

horas consecutivas entre uma jornada e outra de trabalho, ou seja, entre um dia e outro, onde 

não pode o empregado assumir o serviço em um dia sem antes respeitar esse limite de 11 

horas de intervalo em relação ao dia anterior. 

Os intervalos interjornada e intrajornada, são obrigatórios, uma vez que consiste 

no intervalo de descanso, onde inexistindo os intervalos supra mencionados, dentro dos 

limites legais estabelecidos, torna obrigatório ao empregador seu pagamento com acréscimo 

de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

Neste sentido ensina Sérgio Pinto Martins38: 

                                                           

34 DELGADO, Maurício Godinho. Jornada de trabalho e descansos trabalhistas. ___. ed. São Paulo: _____. p. 
101 

35 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 541. 

36 DELGADO, Maurício Godinho. Jornada de trabalho e descansos trabalhistas. p. 102 

37 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho.292 

38 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 542 
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"A lei n.º 8.923/94, acrescentou um parágrafo ao art. 71 da CLT, quando o intervalo 

para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo 

empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um 

acréscimo de mínimo cinquenta por cento sobre o valor da remuneração da hora 

normal do trabalhador." 

Desta mesma forma Amauri Mascaro Nascimento39 conceitua: 

Se o empregador não conceder os intervalos previstos na lei, destinados a repouso e 

alimentação, ficará obrigado a remunerar o período correspondente com o acréscimo 

de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

Conforme o Enunciado n.º 118 do Tribunal Superior do Trabalho, "os intervalos 

concedidos pelo empregador, na Jornada de Trabalho, não previstos em lei representam tempo 

à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da 

Jornada de Trabalho." 

Amauri Mascaro Nascimento40 define: 

"Os intervalos voluntariamente concedidos pela empresa a seus empregados, se 

aumentarem o tempo em que estes terão de permanecer no estabelecimento no final 

da jornada em decorrência desses intervalos não previstos em lei e não computados 

na jornada, são considerados, pelo que implicarem o excesso do tempo de 

permanência acima indicado, a tempo à disposição da empresa e remunerado 

inclusive como horas extras com o respectivo acréscimo, por forma do disposto na 

Súmula n.º 118 do TST". 

Neste mesmo sentido Sérgio Pinto Martins41. 

"(...) os intervalos concedidos pelo empregador devem ser apenas os especificados 

em lei ou, até mesmo, em norma coletiva, se for o caso. Outros intervalos não 

previstos em lei são considerados como tempo de serviço à disposição do 

empregador (art. 4.º da CLT), devendo ser remunerados como horas extras, se 

acrescidos ao final da jornada (en. 118 do TST)" 

Sobre os intervalos especiais, tais como, os serviços de mecanografia, 

compreendendo, também a datilografia, para cada 90 minutos, não coincidente nem se 

confundido com os intervalos gerais e com outra peculiaridade, onde deverá haver um 

intervalo de 10 minutos, que não será deduzido da duração normal de trabalho, conforme 

artigo 72 da CLT. 

                                                           

39 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho, 20 ed. São Paulo, Saraiva, 2005. p. 892. 

40 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho, p. 892 

41 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 544. 
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IV – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

 

1. Denominações  

 

Sérgio Pinto Martins42 menciona que o presente instituto possui diversas 

denominações, inclusive legais, tais como “repouso semanal remunerado, descanso semanal 

remunerado, repouso hebdomadário, descanso hebdomadário, folga semanal, repouso 

dominical, descanso dominical, descanso semanal, repouso semanal”.  

A expressão repouso hebdomadário foi utilizada pela Constituição de 1934 (art. 

121, § 1º, alínea “e”). Hebdomadário, segundo o dicionário Aurélio significa: 1. Semanal; 2. 

Publicação semanal; semanário. No entanto, é uma palavra muito estranha aos nossos 

ouvidos. Portanto, muito mais sensato chamá-lo de semanal, palavra de origem do próprio 

português, do que hebdomadário, palavra de origem hebraica.  

As expressões que o referem como somente “repouso semanal” ou “descanso 

semanal”, não refletem sua inteira natureza conceitual, pois não o caracteriza como 

remunerado. As expressões folga semanal, descanso dominical, descanso semanal também 

pecam pela falta conceitual, além de dar-lhe ideia diferenciada, tornando-as, também, 

impróprias para denominar o instituto.  

Sem sombra de dúvidas as melhores denominações são: descanso semanal 

remunerado e repouso semanal remunerado. Os dois termos são os usados pela legislação 

trabalhista brasileira. Em especial a Constituição e a Lei nº 605/49 utilizam-se da expressão 

repouso semanal remunerado, enquanto que a CLT ainda contempla a velha fórmula do 

descanso semanal, que a época, ainda não era remunerado. 

Tendo em vista ser a expressão utilizada pela própria Constituição, preferimos 

utilizar neste trabalho o termo Repouso Semanal Remunerado, ou simplesmente RSR, termo 

do qual passamos a utilizar neste trabalho nos tópicos seguintes. 

Devemos ter em mente também, que a atual legislação disciplinadora do instituto 

angariou conceder descanso aos empregados, além do obrigatório semanal, nos dias feriados 

civis e religiosos, ao qual, sendo de certa forma diferente do RSR, utilizaremos a expressão 

                                                           

42 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 564 
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Repouso Remunerados dos Feriados Civis e Religiosos – RRF, para designá-lo. No entanto, 

como a similitude dos dois são muito grandes, utilizaremos a expressão Dias de Repouso 

Remunerado – DRR para quando quisermos designá-los genericamente ou de forma conjunta. 

 

2. Conceito de DRR 

 

É de enorme importância, antes de começar o estudo sobre o instituto, conceituá-

lo para se obter a melhor ideia do nosso objeto de estudo. E para isso, com grande maestria 

Maurício Godinho Delgado43 define o RSR como:  

"O lapso temporal de 24 horas consecutivas situado entre os módulos semanais de 

duração do trabalho do empregado, coincidindo preferencialmente com o domingo, 

em que o obreiro pode sustar a prestação de serviços e sua disponibilidade perante o 

empregador, com o objetivo de recuperação e implementação de suas energias e 

aperfeiçoamento em sua inserção familiar, comunitária e política." 

Na definição de Sérgio Pinto Martins44: 

“período em que o empregado deixa de prestar  serviços uma vez por semana ao 

empregador, de preferência aos domingos e nos feriados, mas percebendo 

remuneração” (MARTINS, 2010, p.565).  

Em que pese a posição doutrinária acima, devemos esclarecer que o repouso 

semanal é aquele que deve ser concedido preferencialmente aos domingos, sendo diferente do 

repouso aos feriados (RRF), pois este, evidentemente, não é semanal, não possui 

periodicidade, mas é esporádico e eventual.  

Como se disse alhures, a Constituição atual restringiu o repouso por ela tutelado 

somente para o semanal, enquanto que nas Constituições anteriores havia previsão de 

descanso nos feriados civis e religiosos. No entanto, tal diferenciação é indiferente uma vez 

que a própria legislação referencial os disciplinam de forma conjunta e igualitária, ou seja, as 

mesmas regras se aplicam aos dois de forma praticamente indistinta. Como diz aquele vetusto 

brocardo latino: “ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio”, que significa, em tradução 

livre, “onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito”.  

                                                           

43 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. p. 878 

44 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p. 565 
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Com grande perspicácia, analisando a diferenciação entre RSR e RRF, Maurício 

Godinho Delgado45 comenta que “são muito próximas na ordem jurídica trabalhista. 

Contendo estrutura jurídica similar, submetidas a regras idênticas ou afins, enquadram-se 

naquilo que se denomina dias de repouso”. Ainda segue analisando que “o decreto 

regulamentador da Lei 605, de 1949, trata, inclusive, de maneira igual as duas figuras 

jurídicas, englobando-as sob o epíteto geral de “dias de repouso”.  

Assim sendo, passemos a uma análise do conceito legal de DRR. Existem três 

diplomas normativos que tratam do DRR, além de um decreto regulamentador. Vejamos as 

disposições de cada um:  

Constituição Federal de 1988:  

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;  

Consolidação das Leis do Trabalho:  

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e 

quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou 

necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em 

parte.  

Lei nº 605 de 1949: 

Art. 1º Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de vinte e 

quatro horas consecutivas, preferentemente aos domingos e, nos limites das 

exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a 

tradição local.  

Decreto nº 27.048 de 1949  

Art. 1º Todo empregado tem direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, 

perfeitamente aos domingos, nos feriados civis e nos religiosos, de acordo com a 

tradição local, salvo as exceções previstas neste Regulamento. 

Perceba que o melhor conceito vem da Lei nº 605/49, até porque os demais 

diplomas normativos possuem impropriedades na redação e noção totalmente ultrapassada. É 

o caso da CRFB/88 que não se referiu aos feriados civis e religiosos – RRF. No entanto tal 

conduta não ilide a lei infraconstitucional de dispor sobre o assunto, ampliando os direitos 

trabalhistas e fomentando o caput do art. 7º da CRFB/88 (onde lê-se: além de outros [direitos] 

que visem à melhoria de sua condição social).  

                                                           

45 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho, p.878. 
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Por causa desta falta do Constituinte Originário o RRF perdeu a proteção 

constitucional de direito fundamental protegido como cláusula pétrea, como acontece 

hodiernamente com o RSR, dando azo a que uma mera lei ordinária seja capaz de retirar-lhe 

do mundo jurídico.  

Observe que a definição da CLT está ultrapassada, não contemplando o RRF e 

não dando natureza remuneratória ao RSR, haja vista ter sido editada em 1943, quando o RSR 

somente veio a ser remunerado por disposição expressa da Constituição de 1946.  

A redação da definição do RSR e RRF no decreto que regulamentou a Lei nº 

605/49 é fulminada de imensa impropriedade redacional. Perceba que, pela sua redação, o 

RSR deve ser “perfeitamente aos domingos”, o que vai de encontro a lei que lhe deu azo, 

devendo ser ignorado por vício de legalidade.  

A melhor definição legal, sem sombra de dúvidas, é a da Lei nº 605/49, por 

contemplar o RSR e o RRF, além de conferir-lhes natureza salarial e de ser a lei mais atual 

disciplinadora da matéria, sendo por consectário óbvio, a que utilizaremos para nortear todo 

percalço deste trabalho sobre o referido instituto. 

 

3. Natureza Jurídica 

 

O DRR é um instituto criado pelo legislador para garantir que o trabalhador tenha 

ao menos 24 horas de descanso na semana, interrompendo a jornada de trabalho contínua, 

permitindo realmente que o trabalhador desfrute de um longo lapso de descanso para 

recompor suas energias e preservar sua higidez física e psicológica, sem prejuízo da 

remuneração a que faria jus caso trabalhasse. Feitas estas considerações, podemos dizer que a 

natureza jurídica deste instituto é:  

 

3.1. Causa de interrupção do contrato de trabalho. 

 

Segundo Maurício Godinho Delgado46:  

"A interrupção contratual é a sustação temporária da principal obrigação do 

empregado no contrato de trabalho (prestação de trabalho e disponibilidade perante 

                                                           

46 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho, p.982. 
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o empregador), em virtude de um fato juridicamente relevante, mantidas em vigor 

todas as demais cláusulas contratuais." 

Portanto, evidente tratar-se o RSR de causa de interrupção do contrato de 

trabalho, pois as obrigações de pagar o salário e etc. continuam a viger a cargo do 

empregador, enquanto que a obrigação do empregado de prestar os serviços é suspensa pelo 

período de 24 horas, o que significa dizer que o empregado pode exigir-lhe a prestação que 

lhe caiba, ao contrário do empregador. 

 

3.2. Salarial 

 

Como dito diversas vezes, o DRR é direito do empregado de descansar e receber 

por isso, portanto, nos termos da CRFB/88, art. 7º, inciso XV, é remunerado. Trata-se de 

descansar e receber por isso, tal como tivesse trabalhado neste dia. Aliás, o decreto nº 

27.048/49, que regulamentou a lei nº 605/49, expressamente dispõe tratar-se a verba de 

natureza salarial, refletindo nas demais de mesma natureza, veja:  

Art. 10. A remuneração dos dias de repouso obrigatório, tanto o do repouso 

obrigatório, tanto o do repouso semanal como aqueles correspondentes aos feriados, 

integrará o salário para todos os efeitos legais e com ele deverá ser paga. 

Portanto, integrando o salário para todos os efeitos legais, deverá ser considerado 

para o cálculo das demais verbas do empregado, inclusive para fins de previdência social e 

horas extras, onde tal integralização trata-se do tema principal de nosso trabalho que será 

abordado mais a frente em tópico próprio. 

 

3.3. De Ordem Pública  

 

O DRR faz parte do núcleo do direito aclamado como “normas de ordem 

pública”, o que significa dizer que a legislação que trata do tema é imperativa e cogente, ou 

seja, deve necessariamente ser observada e não pode ser modificada pela vontade dos 

contratantes (empregado e empregador). Portanto, visando a preservar a saúde e a vida social 

do empregado, não pode este renunciar ao direito que lhe cabe. Neste aspecto cita Sérgio 

Pinto Martins47 que:  
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"O Estado também tem interesse em que o empregado goze efetivamente do 

descanso, daí a natureza tutelar do instituto, de ordem pública e higiênica, para que o 

operário possa recuperar as energias gastas na semana inteira de trabalho que 

enfrentou, inclusive para ser convivência com a família, desfrutando, até mesmo, de 

lazer." 

Podemos reafirmar isto com base no art. 12 da Lei nº 605/49, que teve a sua 

redação alterada pela lei nº 12.544/2011 para fins de atualização de moeda, que as infrações 

às normas do DRR serão punidas com multa de R$ 40,25 (quarenta reais e vinte e cinco 

centavos) a R$ 4.025, 33 (quatro mil e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) de acordo 

com a natureza, extensão e intenção da infração e de quem a praticou, que será aplicada pelo 

dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade, atribuição 

feita aos delegados do Ministério do Trabalho (art. 13).  

 

4. Fundamentos do Instituto  

 

A doutrina costuma enumerar os diversos fundamentos que deram azo à criação 

do instituto. Entre eles, Sérgio Pinto Martins48 Martins os classifica como: a) Biológicos: o 

empregado precisa recuperar suas energias e preservar sua higidez física e mental, além de ter 

a função de reduzir os riscos com acidentes do trabalho; b) Sociais: o empregado precisa de 

alguns dias de sua vida para ficar com a sua família, amigos e entes queridos; c) Econômicos: 

acaba por fomentar a economia pois o empregador, se quiser produzir neste dias, terá, 

provavelmente, que contratar novos empregados para suprir a falta.  

Nos aventuramos a adicionar outro fundamento à classificação de Martins: o 

fundamento religioso. Para a esmagadora parte da população brasileira o domingo é um dia 

sagrado, assim como vários dos feriados religiosos, merecedores do respeito por parte do 

Estado e dos empregadores.  

 

5. Destinatários do DRR  

 

5.1. Empregado  
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O art. 1º da lei nº 605/49 expressamente determina que todo “empregado” tem 

direito aos DRRs. Empregado por sua vez é aquele trabalhador que preenche todos os 

requisitos de um vínculo de emprego, caracterizado pelas disposições do art. 2º e 3º da CLT, 

ou seja, pela melhor doutrina, é necessário que o trabalhador pessoa física, preste serviços de 

forma pessoal ao empregador, não podendo fazer-se substituir por outrem, de maneira não 

eventual, mediante remuneração para por ele, desde que esteja presente a subordinação 

jurídica, estando o empregador a dirigir-lhe a prestação dos serviços.  

 

5.2. Empregado Rural 

 

Embora o art. 2º da da respectiva lei preveja que também se aplica ao empregado 

rural os DRRs, a Constituição de 1988 acabou por equiparar os direitos dos dois tipos de 

trabalhadores ao dispor, no caput do art. 7º, que “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;”. 

 

5.3. Trabalhador Eventual 

 

O art. 3º da lei nº 605/49 concede também ao trabalhador eventual o direito aos 

DRRs. Diante da previsão de isonomia do art. 7º, inciso XXXIV, da Constituição: “igualdade 

de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso”, 

é de rigor reconhecer-lhe tal direito. 

Lembrando que trabalhador eventual é aquele que não possui vínculo 

empregatício por faltar-lhe o intuito personae, ou seja, a pessoalidade da prestação dos 

serviços. Trata-se do trabalhador de caráter eventual que pode fazer-se substituir por terceira 

pessoa, e atuam por interposta pessoa. O próprio artigo 3º, ao invés de se dirigir diretamente a 

esta modalidade de trabalhador, exemplifica, dispondo que se aplica o DRR “àqueles que, sob 

forma autônoma, trabalhem agrupados, por intermédio de Sindicato, Caixa Portuária, ou 

entidade congênere”. 

 

5.4. Empregados Públicos  
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O art. 4º estabelece que também é devido o RSR para os empregados públicos, ou 

seja, aqueles servidores contratados pela CLT, sem vinculação ao regime estatutário de direito 

público. Embora a redação do artigo seja um tanto confusa, entendemos que, em parte, ele não 

foi recepcionado pela CRFB/88, pois contempla o “empregado de autarquia”, o que não é 

mais possível. Veja sua redação:  

"Art. 4º É devido o repouso semanal remunerado, nos termos desta lei, aos 

trabalhadores das autarquias e de empresas industriais, ou sob administração da 

União, dos Estados e dos Municípios ou incorporadas nos seus patrimônios, que não 

estejam subordinados ao regime do funcionalismo público." 

A Administração direta, autárquica e fundacional não pode contratar pelo regime 

da CLT, pois se vincula ao regime jurídico de direito público (art. 39, CRFB/88), mas as 

empresas públicas e sociedades de economia mista podem, razões pela qual este dispositivo 

foi parcialmente recepcionado pela Constituição de 1988.  

Saliente-se que, apesar de a redação do artigo somente se referir ao RSR, isso não 

exclui dos empregados públicos o direito ao RRF, uma vez que, embora públicos, também são 

empregados, abarcados pela redação do art. 1º da Lei nº 605/49. 

 

5.5. Trabalhadores Temporários  

 

A lei nº 6.019 de 1972, ao disciplinar as relações dos trabalhadores temporários, 

no seu art. 12 estabelece uma série de direitos a que estes laboristas fazem jus, dentre eles o 

RSR (alínea “d”), veja:  

Art. 12 - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos:  

[...]  

d) repouso semanal remunerado;  

Importante deixar claro que os trabalhadores temporários não se igualam ao 

empregado com vínculo permanente, não lhes aplicando os dispositivos da CLT, salvo 

expressa disposição legal (tal como acontece com as hipóteses de rescisão do contrato 

previstas no art. 13).  

Portanto, percebe-se que o rol do art. 12 é taxativo e não pode ser ampliado por 

mera liberalidade do intérprete. Por esta razão, ante o silêncio eloquente do legislador, o 

trabalhador temporário pode ser forçado a trabalhar nos dias feriados civis e religiosos por 

não ter direito ao RRF, o que não impede de o empregador lhes conceder folga nesses dias. 
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5.6. Trabalhadores da Indústria Petroextrativista e Petroquímica 

 

Os empregados que prestam serviços em atividades de exploração, perfuração, 

produção e refinação de petróleo, bem como na industrialização do xisto, na indústria 

petroquímica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de Dutos, regulado pela 

lei nº 5.811/72 fazem jus a um tipo diferente de repouso. 

Os trabalhadores deste setor são empregados celetistas tal como qualquer outro, 

com a diferença de se aplicar esta lei de forma supletiva às relações de emprego em razão das 

especificidades do setor (art. 1º), por necessitar de formas variadas de jornada de trabalho, 

tendo em conta o enorme desgaste físico que se exige. 

Para os trabalhadores que fazem turnos de 8 horas a lei prevê que será concedido 

um período de descanso de 24 horas a cada 3 turnos (art. 3º, inciso V); para o trabalhador 

sujeito ao turno de 12 horas, tem direito a um período de 24 horas de descanso a cada turno 

(art. 4º, inciso II), e; para o trabalhador sujeito ao regime de sobreaviso é garantido o período 

de 24 horas de descanso para cada 24 horas de sobreaviso (art. 6º, inciso I).  

Por expressa disposição legal (art. 7º), a concessão destes dias de descanso quita o 

empregador de lhe conceder o DRR da lei nº 605/49.  

 

5.7. Empregados Domésticos 

 

Até o advento da Constituição de 1988 o empregado doméstico não fazia jus aos 

DRRs, pois a lei nº 605/49 vedava no art. 5º, alínea “a”. No entanto, o parágrafo único do 

artigo 7º da CRFB/88 veio a contemplá-lo com o descanso semanal, ao prever que tem direito 

ao inciso XV. 

Ocorre que somente em 2006, através da lei nº 11.324, aquela alínea foi 

expressamente revogada. Todas essas alterações legislativas geraram certa antinomia. Em um 

primeiro momento o empregado doméstico não fazia jus a qualquer tipo de DRRs. A partir da 

CRFB/88 passou a fazer jus ao RSR, tendo a alínea “a” do art. 5 da lei nº 605/49 sido 

parcialmente recepcionada na nova ordem constitucional. 

Isso porque, tal como já discorrido alhures, a CRFB/88 não previu o direito ao 

RRF, sendo omissa nesta parte. Assim, de 1988 até 2006 os domésticos faziam jus somente ao 

RSR, já que a lei nº 605/49 lhe vedava o direito ao RRF. Foi somente a partir de 2006, com a 
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revogação expressa que o doméstico passou a ter direito, indistintamente, aos dois tipos de 

DRRs (RSR e RRF). 

 

5.8. Empregados Sujeitos ao Regime de Turnos Ininterruptos de Revezamento 

 

Muito se discutiu quanto à aplicabilidade do DRR aos empregados que trabalham 

em regime de turnos ininterruptos de revezamento, pois, como se lê pelo nome do instituto, os 

turnos teriam que ser ininterruptos, o que, consequentemente, excluiria a interrupção semanal 

do RSR. 

No entanto, o TST já pacificou a jurisprudência coma edição da súmula 360, que 

conta com a seguinte redação: 

Súmula 360. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.INTERVALOS 

INTRAJORNADA E SEMANAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003 

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, 

ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com 

jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CRFB/1988.  

Portanto, constituindo o RSR uma garantia constitucional do trabalhador, não 

poderia sua concessão descaracterizar o regime de turno ininterrupto de revezamento, e nem 

este suprimir o direito do empregado de usufruir do RSR. Normas constitucionais devem ser 

necessariamente compatibilizadas e não excluídas.  

 

6. Feriados Civis e Religiosos no Brasil  

 

Importante saber que os feriados são aqueles expressamente previstos na 

legislação. 

Sobre este tema foi editada a Lei nº 9.093 de 1995 que dispõe sobre os feriados 

civis e religiosos. Segundo esta lei são feriados civis: 1) os que forem assim declarados em lei 

federal; 2) a data magna do Estado fixada em lei estadual; 3) os dias do início e do término do 

ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal (art. 1º). E feriados 

religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em 

número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão (art. 2º).  



   31 

 

Segundo a Lei nº 662 de 1949, que estabelece os feriados civis e religiosos, e a 

Lei nº 6.802 de 1980, são feriados a nível nacional: 1) 1º de Janeiro; 2) 21 de Abril 

(Tiradentes); 3) 1º de Maio (Dia do Trabalho); 4) 7 de Setembro (Independência do Brasil); 5) 

12 de Outubro (feriado religioso de Nossa Senhora de Aparecida); 6) 2 de Novembro 

(Finados); 7) 15 de Novembro (Proclamação da República); 8) 25 de Dezembro (Natal).  

Por curiosidade, os dias de carnaval, inclusive a terça feira e a quarta-feira de 

cinzas não são feriados pois não estão contemplados em lei federal, podendo neste caso o 

empregador exigir do empregado sua força de trabalho.  

Portanto, fazendo-se os cálculos, todo empregado tem direito a, no mínimo, 60 

dias de descanso por ano (52 de RSR e 8 de RRF), sendo todos remunerados, e no máximo 65 

dias (somando-se a data magna do Estado e até quatro feriados municipais).  

 

V - DA FORMA DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO RSR E DO PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE. 

 

Demonstramos nos tópicos anteriores dois institutos do direito do trabalho, quais 

sejam, das horas extras e do repouso semanal remurado, que são temas primordiais para dar 

escopo ao tema principal do trabalho apresentado, qual seja, o pagamento em duplicidade das 

do repouso semanal remunerado incidente sobre o reflexo das horas extraordinárias. 

 

1. Forma de Cálculo  

 

Inicialmente, cumpre salientar algumas especificidades no cálculo da remuneração 

do DRR. Dependendo do tipo contratual do empregado o cálculo é diferenciado, v. g., alguns 

recebem por tarefa, outros por hora, outros ainda por comissão. No entanto, tornou-se 

costume no Brasil o pagamento do salário de forma mensal. 

 

1.1. Repouso Semanal Remunerado - RSR 
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O § 2º do art. 7º da lei nº 605/49 deixa claro que nos contratos em que ficou 

estabelecido o pagamento dos salários de forma quinzenal ou mensal, o RSR não precisará ser 

discriminado, pois os valores já englobariam o pagamento deste. In verbis:  

"§ 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado 

mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos 

descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 

(trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente." 

Portanto, somente se o empregado perceber salários de forma diversa da disposta 

neste parágrafo o RSR deverá ser calculado à parte e especificamente discriminado no contra 

cheque, sob pena de ter que pagá-los, o empregador, caso seja acionado na Justiça do 

Trabalho por aquele.  

 

1.2. Repouso Remunerado nos Feriados Civis e Religiosos - RRF  

 

Não obstante a disciplina do RSR acima exposta, o RRF é tratado de forma um 

tanto diferente, o que exige do intérprete uma força cognitiva um pouco maior, até pela má 

redação dada ao § 1º do art. 7º, veja:  

"§ 1º Os empregados cujos salários não sofram descontos por motivo de feriados 

civis ou religiosos são considerados já remunerados nesses mesmos dias de repouso, 

conquanto tenham direito à remuneração dominical." 

Perceba que o tratamento na forma de cálculo do RRF é bem diferente do RSR.  

Neste considera-se já pago o RSR somente quando o salário for pago de forma 

quinzenal ou mensal, portanto a presunção de pagamento é a exceção, uma vez que em todas 

as outras formas de pagamento deverá haver a discriminação expressa de pagamento, que é a 

regra.  

Já no RRF a regra é que estes dias encontram-se pagos, independentemente da 

forma de pagamento dos salários. No entanto, é preciso cuidado na interpretação para o fim de 

não prejudicar o empregado.  

Evidente que, se o empregado receber por semana, v. g., será considerado pago o 

RRF que por ventura ocorreu no meio da semana, desde que não haja desconto pelo 

empregador.  

O mesmo não é possível dizer quando o empregado receber por peça, tarefa, 

comissão, ou por hora. Nestas formas de remuneração, evidentemente, o RRF não será 

remunerado, por tratar-se de remuneração variável. Assim, cabe ao empregador proceder ao 
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cálculo de um dia de trabalho, conforme se verá a seguir, e pagá-lo discriminadamente na 

folha de pagamento.  

Feitas estas consideração estudemos agora as formas de cálculo do DRR 

propriamente dita.  

 

2. Cálculo 

 

O caput do art. 7º da lei 605/49 disciplina a forma de cálculo do RSR. Não 

obstante a expressa disposição de tratar-se de cálculo do RSR, entendemos que deve-se 

proceder da mesma forma ao RRF, aplicando-se o brocardo “ubi eadem ratio, ibi eadem legis 

dispositio” já citado anteriormente e que significa: onde existe a mesma razão fundamental, 

prevalece a mesma regra de Direito, ante o fato de os dois institutos serem extremamente 

próximos.  

Vamos às hipóteses.  

 

2.1. Para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês  

 

Para os trabalhadores que trabalham desta forma a alínea “a” do art. 7º dispõe que 

a remuneração do DRR deverá ser calculada sob a forma de um dia de serviços. No entanto, 

surge a dúvida, não respondida pela lei, de como calcular um dia de serviço. Quando o 

empregado trabalha por dia a resposta é fácil: é a remuneração deste dia. Porém quando 

trabalha por períodos maiores deve-se proceder a cálculos mais dificultosos.  

Quando o empregado trabalhar por semana, a remuneração do DRR deverá ser 

calculada tomando-se como base de cálculo da remuneração semanal, acrescidas das horas 

extras habitualmente prestadas, e dividi-la por 6, já que foram 6 dias trabalhados e um 

folgado. Perceba que neste caso eventual RRF já estará pago na base de cálculo antes de se 

proceder ao cálculo, estando presumido, o que somente não ocorre quando o empregado 

percebe remunerações variáveis.  

Desta forma, percebe-se que a hora extra não fora calculada já com o DSR, mas 

sim a sua incidência somente se dá no momento da constatação do mesmo, ou seja, somente 

há um pagamento da rubrica em questão. 
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Já o empregado que trabalha por quinzena ou por mês já possui o DRR quitado 

junto com a sua remuneração, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 7º, não precisando 

proceder-se a qualquer cálculo.  

A formula, para os casos de trabalho por quinzena ou mensal, será sempre dividir 

o salário por 15 ou por 30, respectivamente, encontrando-se o valor do DRR.  

 

2.2. Para os que trabalham por hora  

 

Para os empregados que trabalham por hora a lei foi muito imprecisa, somente 

dizendo que o DRR será a sua jornada normal de trabalho (alínea “b”). Evidente tratar-se de 

da jornada diária, já que estamos tentando chegar ao valor de um dia de trabalho do 

empregado.  

Acrescente-se que para esses trabalhadores, que trabalham por hora, também 

deverá ser considerada as horas extras habitualmente prestada para o cálculo do DRR, o que é 

evidente, pois estamos tentando chegar ao valor atribuído a um dia de serviço deste 

empregado.  

 

2.3. Para os que trabalham por peça ou tarefa 

 

Dispões a alínea “c” do art. 7º que a remuneração DRR será “para os que 

trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças 

feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço 

efetivamente prestados ao empregador”.  

Perceba que neste caso impossível calcular-se as horas extra habitualmente 

prestadas pelo empregado uma vez que este trabalha por peça ou tarefa. Assim, deverá tentar-

se chegar a produção média diária do empregado ao longo da semana.  

Acrescente-se que neste caso o eventual RRF que ocorrer na semana deverá ser 

levado em conta no cálculo do RSR, como dia efetivamente trabalhado, para que o fato de a 

produção semanal ter diminuído por causa do RRF, não venha a afetar a remuneração do 

RSR.  

 

2.4. Empregado à domicílio  
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Para o empregado à domicílio a lei previu uma forma de cálculo igual ao 

trabalhador que trabalha de forma semanal, veja:  

"Art. 7º A remuneração do repouso semanal corresponderá:  

d) para o empregado em domicílio, o equivalente ao quociente da divisão por 6 

(seis) da importância total da sua produção na semana. " 

Lembre-se que, caso o empregado em domicílio trabalhar por quinzena ou por 

mês, presume-se a quitação do DRR, somente devendo-se proceder o cálculo e à 

discriminação em folha de pagamento caso o trabalho seja efetuado em período inferior a 15 

dias ou de forma variável.  

 

2.5. Para os que trabalham por comissão  

 

A lei nº 605/49 não dispôs expressamente, mas deverá proceder-se ao cálculo do 

DRR dos empregados que trabalham por comissão, pois não entram na exceção do § 2º do 

art.7º desta lei (trabalhar por quinzena ou mês). Quanto a este assunto o E. STF e o C. TST 

possuem Súmula de Jurisprudência há muito pacificada, veja:  

"STF. Súmula 201. O vendedor pracista, remunerado mediante comissão, não tem 

direito ao repouso semanal remunerado." 

"TST. Súmula 27. COMISSIONISTA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003  

É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado 

comissionista, ainda que pracista. " 

Entendemos que o cálculo do DRR deverá ser feito pegando-se por base de 

cálculo a remuneração (mensal, quinzenal, semanal, não importa) e dividi-la pelo número de 

dias trabalhados neste período, achando-se assim a média diária das comissões, multiplicando 

o resultado pelo número de DRR no período (RSR e RFF).  

Já para Sérgio Pinto Martins49 a solução seria:  

"... aplicando-se, por analogia, o cálculo dos que percebem por peça ou tarefa, à 

razão de 1/6 sobre as comissões dos dias trabalhados (art. 7º, c, da Lei nº 605/49)." 

Embora de uma forma ou de outra, o resultado deverá ser o mesmo, ou então algo 

muito aproximado.  

                                                           

49 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p.569. 
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Ressalte-se que o comissionista misto, aquele que recebe parte da remuneração 

em valor fixo e parte em valor variável, deverá receber a parte que lhe caiba do DRR de forma 

discriminada na folha de pagamento quanto à parcela comissionada, e também da parte fixa 

caso não trabalhe por quinzena ou por mês.  

Lembrando ainda que para o cálculo deverá ser somado os acréscimos decorrentes 

de adicional de horas extraordinárias prestadas, no valor de 50%. Interpretação a que se dá 

junto com a súmula nº 340 do C. TST e da Orientação Jurisprudencial nº 397 da SBDI-I do C. 

TST, in verbis:  

"SUM-340 COMISSIONISTA. HORAS EXTRAS (nova redação) - Res. 121/2003, 

DJ 19, 20 e 21.11.2003  

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem 

direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em 

horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, 

considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. " 

 

OJ-SDI1-397 COMISSIONISTA MISTO. HORAS EXTRAS. BASE DE 

CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 340 DO TST. (DEJT divulgado em 

02, 03 e 04.08.2010)  

O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra 

variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à 

parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em 

relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se à 

hipótese o disposto na Súmula n.º 340 do TST.  

Isto porque a remuneração do empregado comissionado em jornada ordinária é 

uma, enquanto que a comissão devida enquanto em jornada extraordinária deverá ser 

acrescida de 50% em relação à remuneração da comissão devida em jornada ordinária. 

Portanto, deve-se buscar sempre descobrir a média remuneratória diária do empregado.  

 

2.6. Para os professores  

 

Segundo Sérgio Pinto Martins50 “havia dúvida sobre o repouso semanal do 

professor, pois a CLT não trata especificamente do tema”. O professor recebe salários com 

base na hora-aula, o que o torna muito próximo da remuneração do empregado que trabalha 

                                                           

50 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p.569. 
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por hora (art. 7º, alínea “b”, da lei nº 605/49), onde o valor da remuneração do DRR pode ser 

encontrado dividindo o salário percebido por 6. Não obstante, esta dúvida ficou superada pelo 

C. TST por meio da Súmula 351:  

"Súmula 351. PROFESSOR. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 7º, § 

2º, DA LEI Nº 605, DE 05.01.1949 E ART. 320 DA CLT (mantida) - Res. 

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  

O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo 

de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês 

de quatro semanas e meia." 

Embora a súmula somente contemple o RSR, entendemos que, por se tratar o 

professor um empregado, com vínculo permanente e regido pelas disposições celetistas, não 

pode ter tratamento diferenciado dos demais, devendo também receber o RRF, só que neste 

caso o cálculo será diferente, não podendo-se usar a fração 1/6, pois os feriados não ocorrem 

numa periodicidade de a cada 6 dias como o RSR. Neste caso deveremos achar o valor diário 

médio do labor do professor, o que somente cada caso poderá nos dizer. 

 

3. Pagamento em duplicidade ou bis in idem 

 

Quando a lei nº 605/49 foi editada ela previa que no cálculo da remuneração do 

DRR não eram computadas as horas extraordinárias prestadas (art. 7º, alínea “a” e “b”). O que 

ao nosso entendimento, era o mais correto a ocorrer, uma vez que em se tratando de 

pagamento mensal ou quinzenal, o DRR já encontra-se presente. 

No entanto, após cerca de três décadas de sua edição o C. TST passou a entender 

que as horas extras compunha a remuneração do DRR, pacificando essa jurisprudência por 

meio do, na época chamado, prejulgado nº 52 de 1982. 

Hoje esse prejulgado foi transformado na súmula 172 e conta com a seguinte 

redação:  

Súmula 172. REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  

Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente 

prestadas. (ex-Prejulgado nº 52).   

Com isso o legislador foi forçado a alterar a redação da lei nº 605/49, o que fez 

por meio da lei nº 7.415/85.  
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Ocorre que o reflexo das horas extras no DRR acaba por refletir em outras verbas 

que possuem a remuneração como base de cálculo, o que ao nosso entendimento constitui o 

pagamento em duplicidade.  

É nessa direção que a jurisprudência do C. TST está caminhando:  

"OJ-SDI1-394 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - RSR. INTEGRAÇÃO 

DAS HORAS EXTRAS. NÃO REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS, 

DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO AVISO PRÉVIO E DOS DEPÓSITOS 

DO FGTS. (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010)  

A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das 

horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da 

gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de "bis 

in idem"." 

Apesar do texto da referida Orientação Jurisprudencial trazer em seu bojo o trecho 

"A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas 

extras habitualmente prestadas...", correto seria dizer que não há repercussão das horas extras 

no RSR, simplesmente porque quando realizado o cálculo este já encontra-se presente para a 

elaboração das horas extras. 

Assim, ao nosso entender estaria parcialmente correto o entendimento do C. TST 

na Orientação Jurisprudencial acima transcrita, onde o foco deste trabalho é fazer uma crítica 

ao pagamento em duplicidade do reflexo das horas extras no RSR e consequentemente a 

Súmula 172 do TST, uma vez que também há o "bis in idem", vejamos em um exemplo: 

Considerando um trabalhador que receba a quantia mensal de R$ 678,00 (atual 

salário mínimo nacional), prestando cerca de 20 horas extras por mês e tendo em vista tudo 

que foi estudado no presente trabalho, sobre o salário mensal já há a incidência do DRR. 

Supondo que sua jornada seja de 44 horas semanais, teremos desta maneira o divisor 220, 

onde para obter o valor da hora devemos dividir o salário mensal pelas horas de trabalho. 

Pois bem, 678/220 = R$ 3.08 como valor de uma hora extra. Assim, seguindo o 

exemplo ao valor encontrado teríamos que acrescer os 50% referente a hora extra e 

multiplicar pelo número de horas trabalhadas, vejamos: 

R$ 3,08 x 50% x 20h = 92,40 

Assim, o valor devido ao trabalhador a título de horas extraordinárias no referido 

mês seria de R$ 92,40.  

Observe-se que no referido cálculo já se encontra o repouso semanal remunerado, 

uma vez que para a obtenção da hora extra, tomou-se por base o salário mensal e de acordo 
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com o art. 7.º, § 2.º da Lei 605/49, uma vez que já considera remunerado o DRR dos 

funcionários que recebem por mês ou quinzena. 

Ou seja, aceitar que sobre o valor acima obtido ainda teria reflexo no RSR 

remunerado, ensejaria o pagamento em duplicidade, visto que o valor tomado como base para 

o cálculo efetuado foi o salário mensal do funcionário. 

Portanto, quando o DRR calculado com as horas extras habitualmente prestadas 

reflete naquelas verbas se trata de as horas extras estarem repercutindo duas vezes, no próprio 

DRR.  

 

3.1. Forma de Horas Extras 

 

Entende alguns ainda na prática juslaborista que o trabalhador receberá em dobro 

as horas trabalhadas em dia de DSR, ou seja, o empregado recebe as horas laboradas nestes 

dias como se fossem extras, acrescentadas de um adicional de 100% (o que seria a dobra), o 

que ao nosso entender, está equivocado. 

Além das considerações realizadas no tópico acima, acerca do pagamento em 

duplicidade do reflexo do repouso semanal remunerado, uma vez que toma como base de 

cálculo o salário mensal do funcionário há que ser realizada mais algumas considerações. 

Observe que, as horas trabalhadas em dia de descanso, são horas de labor que 

integram a jornada de trabalho, ou seja, somam na jornada de 8 (oito) horas diárias e 44.ª 

semanais para todos os efeitos legais. ocorre que, entendem alguns a exclusão destas horas da 

jornada sob o pretexto de que serão pagas em dobro, mas não é esta a disposição legal. 

Os dispositivos referentes às horas extras não fazem qualquer ressaçva quanto ao 

DRR, portanto, deve-se entender que as horas laboradas nestes dias somam-se normalmente à 

jornada de trabalho semanal. Assim, caso o empregado tenha laborado 44 horas na semana e 

acabou por laborar mais 8 no domingo, será somado à jornada, o que acarretará num total de 

52 horas, ou seja, 8 horas de sobrejornada que deverão ser remuneradas com adicional de 

50%, salvo percentagem mais benéfica prevista em norma coletiva. 

Já a dobra é outro instituto, referente ao labor em dia de descanso que não foi 

observado. Estamos tratando de verbas totalmente diferentes, que são devidas por 

fundamentos diversos. O DRR é do direito do empregado não ser incomodado pelo seu 

empregador nos domingos e feriados, de não se exigido seus esforços por um minuto sequer 

naqueles dias. diferente das horas extras, que são devidas por causa do labor em sobrejornada. 
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Ocorre que, ao ser solicitado pelo empregador para laborar em algum domingo ou 

feriado, estar-se-ia violando o direito do empregado de descanso, o que acarretará o 

pagamento em dobro do DRR, independentemente de as horas trabalhadas, somadas à 

jornada, ocasionar a sobrejornada, que, por ocasião, também deverão ser remuneradas. Esta 

também é a posição de Sérgio Pinto Martins51. 

"O empregador não deve pagar o dia trabalhando em domingo e feriado com o 

adicional de horas extras de 100%, pois inexiste o direito a horas extras ou adicional 

de horas extras para esse dia, apenas penalidade de remunera-los em dobro." 

Portanto, as horas extras remuneram o excesso de jornada, e a dobra remunera o 

desrespeito ao descanso garantido por lei, são coisas totalmente diferentes mas que são 

frequentemente confundidas. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo trazer uma visão crítica do reflexo das 

horas extras no repouso semanal remunerado para trabalhadores que recebem de forma 

mensal. 

Além do tema central do trabalho, necessário se fez trazermos a história do 

Direito do Trabalho, para iniciarmos o estudo mais aprofundado das horas extras e do 

descanso remunerado semanal, que não somente faz referência ao período de 24 horas 

contínuas de descanso que deve ter o trabalhador, mas também o intervalo interjornada e 

intrajornada e os feriados civis e religiosos. 

Necessário também tornou-se a analise dos diversos tipos de remuneração, tais 

como mensais ou quinzenais, que vimos serem as mais comuns e que embasou a tese do 

trabalho abordado, mas também os que recebem por dia, por hora, por serviço ou produção, 

por comissão, entre outros. 

Para após demonstrar ao nosso entender e fazer uma crítica direta a Súmula e 

Orientação Jurisprudencial do C. TST, a fim de demonstrar que há o pagamento em 

duplicidade sobre o reflexo das horas extras sobre a referida rubrica. 

E por fim que a não há disposição legal que obrigue ao pagamento de 

percentagem superior a 50%, salvo se houve disposição de acordo ou convenção coletiva. 

                                                           

51 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. p.574. 
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