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RESUMO 

 

Nos dias atuais ouvimos muito falar em dignidade da pessoa 

humana. O tema desse trabalho visa, com base na Jornada de Trabalho, 

analisarmos se realmente essa dignidade vem sendo respeitada, conforme nos 

diz, pelas empresas e quais suas consequências. 

Será que a finalidade da Lei ao limitar a jornada de trabalho visando 

beneficiar o trabalhador e resguardar a sua saúde, seu convívio familiar e 

social está sendo, de fato, cumprida? 

Verificaremos o quanto uma jornada de trabalho excessiva pode 

causar malefícios aos trabalhadores, suas formas, como ela deveria ser 

cumprida, respeitada e suas consequências, como o dano existencial. Veremos 

quais as novidades a respeito desse tema nos trazem a Reforma Trabalhista, 

que entrou em vigor no dia 11/11/2017. 

Especificamente, essa pesquisa se desdobra em:  

Identificar os abusos ocorridos pelos empregadores face aos 

colaboradores;  

As consequências que esses abusos vem causando para, não só os 

próprios colaboradores, mas para as famílias dos mesmos e para a empresa 

também, pois o desempenho é afetado, e como isso, a produção; 

Contribuir com proposta de solução, retenção e difusão do 

conhecimento gerado na própria pesquisa. 

Uma fiscalização mais eficaz dos órgãos competentes e maior 

participação dos sindicatos, tanto patronais quanto dos trabalhadores. 
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METODOLOGIA 

 

O método aplicado para essa pesquisa será de coleta de dados 

através de pesquisa em bibliografias pertinentes, com embasamento teórico 

dos principais autores que dissertam sobre o tema.  

Os estudos terão como base os conceitos achados em 

jurisprudências, literaturas acadêmicas, documentos, apostilas, jornais, 

manuais etc. Pretende-se reunir esses conhecimentos, organizar por tópicos, 

estudar e sistematizar em capítulos.  

Após o levantamento do material teórico, o estudo, seguirá 

distribuído em três etapas distintas, as quais serão avaliadas separadamente, a 

primeira buscará o conhecimento teórico referente a contextualização do tema. 

A segunda buscará estudar e analisar os conteúdos existentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Direito fundamental do trabalhador, o descanso permite ao homem o 

desenvolvimento integral da sua individualidade quando se dedica a outras 

atividades distintas do trabalho profissional e que lhe facilitem o convívio com a 

família, com amigos, entretenimento, estudos, práticas religiosas, esportivas 

etc. O lazer atende à necessidade de libertação, de compensação às tensões 

vividas no trabalho - por esses motivos, a legislação disciplinou a duração do 

trabalho e dos descansos obrigatórios. 

Jornada, expressão derivada do vocábulo italiano giornatta, que 

significa dia, tem diversos sentidos próximos, em seu núcleo, indicando uma 

relação de tempo que pode ser examinada sob diversos aspectos, como 

a medida da duração desse tempo, a sua distribuição em módulos de 

repartição diário, semanal, mensal, ou anual, a contagem desse tempo para 

distinguir o que é incluído ou excluído dela, o horário de começo e fim desse 

tempo, a classificação dos tipos como o período noturno, diurno, normal, 

extraordinário, sobreaviso e assim por diante. 

A Jornada como medida de tempo de trabalho vem sendo tema para 

estudos dos critérios básicos destinados a esse fim, a saber, o que é e o que 

não é incluído no tempo de trabalho: o tempo efetivamente trabalhado, o tempo 

à disposição do empregador, o tempo in itinere e os intervalos para descanso e 

alimentação. 

O critério do tempo efetivamente trabalhado está sendo afastado. 

Nele o trabalho é contraprestativo com o salário. Só é remunerável e de 

trabalho o período no qual o empregado prestou a sua atividade. 

O critério do tempo à disposição do empregador no sentido 

restrito fundamenta-se na natureza do trabalho do empregado. Na 

subordinação contratual, de modo que o empregado é remunerado por estar 

sob a dependência jurídica do empregador e não apenas porque está 

trabalhando. 

A jornada de trabalho classifica-se em: a) quanto ao período diurna, 

noturna ou mista; b) quanto à limitação jornada normal e extraordinária; 

c) quanto ao desenvolvimento jornada com ou sem intervalo; d) quanto ao 
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regime jurídico de duração  jornada normal e jornada especial; e) quanto à 

remuneração jornada com adicional geral e com adicionais especiais; f) quanto 

à prorrogação jornada com e sem permissão de horas extras; g) quanto aos 

turnos quanto à integralidade em jornada a tempo integral e a tempo parcial; 

i) quanto à exigência ou não do efetivo trabalho há jornadas nas quais o 

trabalho não tem de ser prestado, bastando que o empregado permaneça, num 

certo período, em sua casa para receber, quando necessário, chamado da 

empresa para trabalhar (como no sobreaviso). O normal é que o trabalho 

efetivo tem de ser prestado na empresa. Jornada em revezamento e fixa; h) 

jornada de trabalho, sob pena de prejuízos ao empregador. Ex: a manipulação 

de produtos perecíveis. 
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CAPÍTULO I 

JORNADA DE TRABALHO 

 

A jornada de trabalho existe para atender aos interesses do 

empregador no cumprimento do objetivo social do empreendimento, bem como 

para resguardar os interesses do empregado na preservação da sua saúde. 

Corresponde ao período em que o empregado está obrigado a 

cumprir as tarefas que lhe foram atribuídas pelo empregador. 

A fixação da jornada deve estar prevista no contrato de trabalho 

celebrado entre as partes, não podendo, todavia, ultrapassar os limites 

estabelecidos na legislação vigente. 

 

1.1. Tipos de Jornadas  

Jornada Semanal - corresponde à multiplicação das horas normais 

que o empregado estiver obrigado a cumprir na empresa, pelo número de dias 

fixados para o exercício de suas atividades durante a semana, sendo que o 

resultado não pode exceder 44 horas, quando se tratar de jornada integral. 

Os empregados que trabalham por hora, dia ou semana perceberão 

semanalmente remuneração equivalente a 51:20 horas, correspondentes às 44 

horas trabalhadas, mais 7:20 horas do repouso semanal remunerado, 

considerando-se que o empregado trabalhe a semana de segunda-feira a 

sábado. 

Tempo Parcial - Apesar de a legislação nunca ter impedido que o 

empregado fosse contratado com jornada inferior a de tempo integral, foi 

instituída a jornada de tempo parcial, que é aquela cuja duração não excede 25 

horas semanais. Ao ser fixado o limite da jornada semanal, não foi estabelecida 

a jornada diária. Portanto, desde que não exceda o limite de 8 horas, a jornada 

pode ser fixada em qualquer período. 

Se considerarmos uma empresa com trabalho de segunda-feira a 

sábado, a jornada diária poderá ser de 4:10 horas. Neste caso, a remuneração 
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será paga na base de 29:10 horas, correspondentes às 25 horas trabalhadas, 

mais 4:10 horas do repouso semanal remunerado. 

O empregado contratado para trabalhar em tempo parcial não pode 

receber, proporcionalmente, remuneração menor que o empregado contratado 

para trabalhar em tempo integral na mesma função. Assim, se um empregado 

contratado para trabalhar 44 horas semanais ganha R$ 8,00 por hora, na 

função de assistente de tesouraria, outro empregado contratado na mesma 

função para trabalhar 25 horas por semana também terá de ganhar R$ 8,00 por 

hora. 

Jornada Diária - Com base no limite semanal de 44 horas para 

jornada integral, as empresas fixarão a jornada diária normal de seus 

empregados, observando o limite de 8 horas por dia, salvo se houver acordo de 

compensação de horário. A compensação de horário de trabalho consiste no 

aumento da jornada diária, observado o limite máximo de 10 horas, visando a 

diminuir ou suprimir o trabalho em outro dia da semana. 

Como a legislação estabelece somente a jornada máxima de 

trabalho, a em presa de comum acordo com o empregado pode fixar a jornada 

semanal inferior a 44 horas e a diária inferior a 8 horas. Assim, por exemplo, a 

empresa pode contratar o empregado para trabalhar de segunda a sexta-feira, 

com jornada semanal de 30 horas e diária de 6 horas. 

1.1.1. Exceções 

A limitação da jornada de trabalho não se aplica: 

a) aos empregados que exercem atividade externa incompatível com 

a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira 

de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados; 

b) aos gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de 

gestão, aos quais se equiparam, para este efeito, os diretores e chefes de 

departamento ou filial, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo 

a gratificação de função, se houver, for igual ou superior ao salário efetivo 

acrescido de 40%; 

As atividades mais comuns no serviço externo são a de vendedor e 

a de motorista. Desta forma, a empresa não pode anotar que os empregados 
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exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário, e depois criar 

mecanismos de controle de horário, como determinar que os empregados se 

apresentem à empresa em determinado horário, ou mesmo exigir relatórios 

com discriminação de horários. 

 

1.1.2. Redução do Limite 

Algumas categorias profissionais têm o limite da jornada reduzido 

por força de convenção coletiva de trabalho, que é o acordo de caráter 

normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias 

econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no 

âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho, 

como é o caso dos empregados de empresas de processamento de dados. 

Como as convenções não podem contrariar a legislação, elas não 

poderão fixar jornada semanal acima das 44 horas. 

Se isto acontecer, a cláusula fica sem valor e o empregado 

desobrigado de cumpri-la. 

Por outro lado, a convenção pode estabelecer jornada inferior a 44 

horas semanais, já que a lei não fixa jornada mínima. 

 

1.1.3. Empresas de Processamento de Dados 

A legislação vigente não faz expressa menção sobre a jornada de 

trabalho dos digitadores, operadores, preparadores de dados e controladores 

de qualidade. Entretanto, a jornada de trabalho desses profissionais vem sendo 

fixada, através de convenção coletiva, em 30 horas semanais, de segunda a 

sexta-feira, podendo haver um acréscimo na semana de 10 horas em outra 

função que não exija esforços repetitivos. 

Os demais empregados dessas empresas, não ligados à área de 

produção, têm jornada de trabalho de 40 horas semanais, de segunda a sexta-

feira. 

Não havendo jornada especial estabelecida em instrumento coletivo 

ou contrato de trabalho, o empregado estará sujeito à jornada normal de 8 

horas diárias ou 44 semanais. Todavia, deve ser observado que o tempo 

efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 5 
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horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador 

poderá exercer outras atividades, desde que não se configure alteração 

contratual prejudicial ou não exijam movimentos repetitivos, nem esforço visual. 

 

1.1.4. Trabalho Noturno 

No trabalho urbano, o período noturno é aquele considerado de 22 

horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. A hora noturna para fins de 

trabalho é computada à razão de 52 minutos e 30 segundos, diferentemente da 

hora universal, que é computada à razão de 60 minutos. Assim, enquanto no 

trabalho diurno 8 horas trabalhadas correspondem a 8 horas corridas no 

relógio, no trabalho noturno 8 horas trabalhadas vão corresponder a 7 horas 

corridas no relógio. Por isso, das 22 horas às 5 horas, o empregado trabalha 8 

horas, mas no relógio decorreram somente 7 horas. 

O trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno, e, para 

isso, a remuneração terá um acréscimo de, pelo menos, 20% sobre o valor da 

hora diurna. 

 

1.1.5. Trabalhadores Rurais 

Nas atividades rurais, o trabalho no horário noturno é fixado em 8 

horas efetivas e corresponde ao período compreendido entre as 21 horas de 

um dia e às 5 horas do dia seguinte, para os trabalhadores que exercem 

atividades na lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia 

seguinte, para os que exercem atividades na pecuária. 

Nas atividades rurais o acréscimo relativo ao trabalho noturno será 

de 25% sobre o valor da hora diurna. 

 

1.1.6. Menores 

Aos menores de 18 anos de idade não é permitido o trabalho em 

horário noturno. 

 

1.1.7. Mulheres 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, as mulheres 

passaram a ter os mesmos direitos dos homens, pois a Constituição determina 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

Assim, aplicam-se às mulheres as mesmas determinações ao 

trabalho noturno do homem, ou seja, qualquer que seja a atividade da 

empresa, e independentemente do trabalho desenvolvido pela mulher, ela 

poderá trabalhar no período noturno. 

 

1.1.8. Engenheiros, Arquitetos, Químicos, Agrônomos e 

Veterinários 

Para esses profissionais o trabalho noturno deve ser remunerado 

com o acréscimo de 25%. 

 

1.1.9. Advogados 

Para os advogados considera-se trabalho noturno aquele realizado 

entre as 20 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. As horas trabalhadas 

no período noturno são acrescidas do adicional de 25%. 

 

1.1.10 Turnos Ininterruptos 

Em princípio, o que caracteriza o regime de turno contínuo de 

revezamento é a alteração do horário de trabalho a cada semana. Essa 

variação periódica, por impedir a adaptação do organismo a horários fixos, 

tanto de trabalho quanto de repouso, afeta profundamente a saúde do 

trabalhador, impossibilitando a formação do denominado “relógio biológico” e, 

consequentemente, tornando o trabalho excepcionalmente penoso e 

desgastante, a ponto de justificar a jornada especial de 6 horas diárias. 

Para a fiscalização do Ministério do Trabalho, considera-se trabalho 

em turno in interrupto de revezamento, aquele prestado por trabalhadores que 

se revezam nos postos de trabalho nos horários diurno e noturno em empresa 

que funcione ininterruptamente ou não. 

Assim, quando o trabalho é realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, a jornada do empregado será de 6 horas. 
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A jornada e m questão está condicionada à ocorrência concomitante 

de vários requisitos, quais sejam: 

a) a existência de turnos. Isto significa que a empresa mantém uma 

ordem ou alteração dos horários de trabalho prestado em revezamento; 

b) que os turnos sejam em reveza mento. Isso quer dizer que o 

empregado, ou turma de empregados, trabalha alternadamente para que se 

possibilite, em face da ininterrupção do trabalho, o descanso de outro 

empregado ou turma; 

c) que o revezamento seja ininterrupto, isto é, não sofra solução de 

continuidade (interrupção) no período de 24 horas, independentemente de 

haver, ou não, trabalho aos domingos. 

A Portaria 412 MTE/2007 determinou que somente mediante 

convenção ou acordo coletivo de trabalhos é lícita a alteração da jornada e do 

horário de trabalho dos empregados que trabalhem em regime de turnos 

ininterruptos de revezamento. A referida Portaria também estabeleceu que a 

não observância da citada norma sujeita o infrator à multa administrativa que 

corresponde a R$ 402,53. 

 

1.1.11 Prorrogação Da Jornada 

É permitida, mediante negociação coletiva, a prorrogação da jornada 

de 6 horas. Nesse caso, admite-se o máximo de duas horas extras por dia. 

Contudo, o TST – Tribunal Superior d o Trabalho, por meio da 

Súmula 423, se posicionou no sentido de que, estabelecida jornada superior a 

6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os 

empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito 

ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. 

 

1.1.12 Intervalos 

O cumprimento do dispositivo constitucional que assegura jornada 

especial para os que trabalham em turnos ininterruptos gerou algumas 

controvérsias, como o entendimento de que, se a jornada for interrompida com 

intervalos intrajornada e semanal, a empresa não está obrigada a cumprir a 

referida jornada. 
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Todavia, o TST, por meio da Súmula 360, consagrou o entendimento 

de que 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 horas. 

 

1.1.13. Fiscalização 

Para fins de fiscalização da jornada normal de trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento, o AFT – Auditor Fiscal do Trabalho deverá 

verificar o limite de 6 horas diárias, 36 horas semanais e 180 horas mensais. 

Na hipótese de existir convenção ou acordo coletivos estabelecendo 

jornada superior à mencionada anteriormente, cabe ao AFT encaminhar cópia 

do documento à chefia imediata com proposta de análise de sua legalidade 

pelo Seret – Serviço de Relações do Trabalho da unidade. 

Na hipótese de trabalho extraordinário, o AFT deverá observar 

também se estas horas foram remuneradas acrescidas do respectivo adicional. 

Mudança Para Turno Fixo 

Caso o AFT encontre trabalhadores, antes submetidos ao sistema 

de turno ininterrupto de revezamento, laborando em turnos fixados pela 

empresa, deverá observar com atenção e rigor as condições de segurança e 

saúde do trabalhador, especialmente daqueles cujo turno fixado for o noturno. 

Neste caso, deverá o AFT verificar se o aumento de carga horária foi 

acompanhado do respectivo acréscimo salarial proporcional e respectivo 

adicional noturno, quando devido. 

 

1.1.14. Jornadas Especiais 

Existem determinadas categorias profissionais que têm sua jornada 

de trabalho fixada expressamente em legislação suplementar, não estando, 

portanto, incluídas entre aquelas que constituem a maioria, cuja limitação é de 

8 horas diárias e 44 semanais. 

 

1.1.15. Advogados 
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A jornada de trabalho do advogado é fixada em 4 horas diárias 

contínuas e 20 horas semanais. 

A jornada poderá ser superior, até o máximo de 8 horas diárias e 40 

horas semanais, desde que estipulada em acordo ou convenção coletiva de 

trabalho ou em caso de dedicação exclusiva. 

Considera-se dedicação exclusiva a jornada de trabalho do 

advogado empregado que não ultrapasse 40 horas semanais prestadas à 

empresa empregadora. 

 

1.1.16. Artistas e Técnicos em Espetáculos 

A jornada normal de trabalho dos artistas e dos técnicos em 

espetáculos de diversões terá, nos setores e atividades respectivos, as 

seguintes durações: 

a) radiodifusão, fotografia e gravação: 6 horas diárias, com limitação 

de 30 horas semanais; 

b) cinema, inclusive publicitário, quando em estúdio: 6 horas diárias; 

c) teatro: a partir da estreia do espetáculo, terá a duração das sessõ 

es, com 8 sessões semanais; 

d) circo e variedades: 6 horas diárias, com limitações de 36 horas 

semanais; 

e) dublagem: 6 horas diárias, com limitação de 40 horas semanais. 

As horas trabalhadas por estes profissionais, além das limitações 

diárias ou das sessões semanais, serão consideradas como extraordinárias, 

sendo aplicada a regra pertinente da CLT – Consolidação das Leis do 

Trabalho, que trata do acréscimo de horas suplementares além da duração 

normal do trabalho, inclusive no caso de necessidade imperiosa. 

 

1.1.17 Ascensoristas 

A duração diária do trabalho dos ascensoristas é de 6 horas, sendo 

proibido a empregadores e empregados qualquer acordo visando ao aumento 

desse limite. 

 

1.1.18. Bancários 
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O trabalho dos em pregados em bancos, casas bancárias e Caixa 

Econômica Federal deve ter a duração de 6 horas contínuas por dia, com 

exceção do sábado, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. 

Excepcionalmente, a duração normal de trabalho dos bancários 

pode ser prorrogada até o limite de 8 horas diárias, não podendo exceder 40 

horas semanais. 

 

1.1.19. Porteiros, Telefonistas, Contínuos e Serventes 

O regime especial de 6 horas de trabalho também se a plica aos 

empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, telefonistas de 

mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas bancárias. 

 

1.1.20. Exclusão 

O regime especial de 6 horas não se aplica aos que exercem 

funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes ou que 

desempenham outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação 

não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. 

 

1.1.22. Vigilante 

A jornada de 6 horas não se aplica ao vigia de estabelecimento 

bancário e ao vigilante contratado diretamente pelo banco ou por intermédio de 

empresas especializadas. 

 

1.1.23. Engenheiros, Químicos, Arquitetos, Agrônomos e 

Veterinários 

A jornada diária de trabalho dos diplomados em cursos regulares 

superiores de Escolas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e 

Veterinária é fixada de acordo com o contrato de trabalho. 

As atividades ou tarefas desempenhadas pelos referidos 

profissionais são classificadas em: 

a) atividades ou tarefas com exigência de 6 horas diárias de serviço; 

ou 

b) atividades ou tarefas com mais de 6 horas diárias de serviço. 
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Para a execução de atividades ou tarefas classificadas na letr a “b”, 

as horas excedentes das 6 diárias de serviço devem ser acrescidas em 25%. 

Ressaltamos que a jurisprudência trabalhista é unânime no sentido 

de que a Lei 4.950-A/66, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais em 

questão, não estabelece jornada especial. Prevê, tão somente a remuneração 

mínima da categoria que é fixada de acordo com a jornada contratual, que 

poderá ser de 6 horas ou mais. 

Assim, não há impedimento legal para se firmar uma jornada 

contratual de 8 horas, desde que as 7ª e 8ª horas sejam remuneradas com o 

acréscimo de 25%, não sendo estas consideradas como extraordinárias. 

Cabe ressaltar que o TST, através da Súmula 370, firmou 

entendimento que tendo em vista que a Lei 4.95 0- A/66 não estipula a jornada 

reduzida, mas apenas estabelece o salário-mínimo da categoria para uma 

jornada de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extras, 

salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário-

mínimo/horário das categorias. 

 

1.1.24. Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional 

Os profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais estão 

sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho. 

 

1.1.25. Jornalistas Profissionais 

A duração normal de trabalho dos jornalistas profissionais não 

deverá exceder de 5 horas, seja a atividade desenvolvida no período diurno ou 

no noturno. 

Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se 

estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a 

organização, a orientação e a direção desses trabalhos. 

 

1.1.26. Serviços Extraordinários 

Mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de salário 

correspondente ao excesso de trabalho, a duração normal do trabalho pode ser 
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elevada até 7 horas, devendo ser fixado um intervalo destinado a repouso ou 

refeição. 

As horas de serviço extraordinário devem ser remuneradas com 

quantia não inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do 

salário mensal por 150, para os mensalistas, e do salário diário por 5 para os 

diaristas, acrescidos de, pelo menos, 50%. 

 

1.1.27. Exclusões 

A jornada de 5 horas e as disposições relativas a serviços 

extraordinários não se aplicam aos que exercem as funções de redator-chefe, 

secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de 

ilustração e chefe de portaria, assim como aos que se ocuparem unicamente 

em serviços externos. 

 

1.1.28. Médicos e Cirurgiões-Dentistas 

A Lei 3.999/61, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais 

de medicina, estabelece que os médicos e cirugiões-dentistas têm a sua 

remuneração mínima fixada de acordo com sua jornada de trabalho que, salvo 

acordo escrito, é fixada em: 

a) 2 horas diárias, no mínimo, e 4 horas, no máximo, quando se 

tratar de médicos e cirurgiões-dentistas; 

b) 4 horas diárias, quando se tratar de auxiliares (auxiliar de 

laboratorista e radiologista e internos). 

Para os médicos e auxiliares que estiverem obrigados à prestação 

de serviços a mais de um empregador, as horas de trabalho, em cada 

emprego, serão totalizadas, não podendo exceder o limite de 6 horas diárias de 

trabalho. 

A jurisprudência emanada dos Tribunais do Trabalho tem sido 

unânime no sentido de que a Lei 3.999/61 prevê tão somente a remuneração 

mínima da categoria, não estabelecendo a jornada máxima de trabalho. 

 

1.1.29. Serviços Extraordinários 
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A jornada diária normal dos médicos e cirurgiões-dentistas, mediante 

acordo escrito ou por motivo de força maior, pode ser acrescida de horas 

suplementares, em número não excedente de duas, não podendo a 

remuneração da hora suplementar ser inferior a 50% da hora normal. 

 

1.1.30. Motoristas 

A jornada diária de trabalho dos motoristas profissionais 

empregados, de transporte rodoviário coletivo de passageiros e de transporte 

rodoviário de cargas, será de 8 horas. 

Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista 

empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para 

refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. 

Entretanto, não será considerado como jornada de trabalho, nem 

ensejará o pagamento de qualquer remuneração, o período em que o motorista 

empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos 

intervalos de repouso. 

Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de 

jornada de 8 horas diárias, devidamente registradas, e desde que não se 

comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do 

motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário 

até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. 

Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 

horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista 

profissional empregado em regime de compensação. 

Cabe ressaltar que, salvo previsão contratual, a jornada de trabalho 

do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. 

 

1.1.31. Serviços Extraordinários 

A jornada de trabalho dos motoristas profissionais poderá até 2 

horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, 

por até 4 horas extraordinárias. 
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As horas extraordinárias serão pagas com o acréscimo de, no 

mínimo, 50% à do normal ou compensadas, mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

 

1.1.32. Músicos 

A jornada normal de trabalho dos músicos não poderá exceder de 5 

horas. 

1.1.33. Serviços Extraordinários 

A duração normal da jornada de trabalho dos músicos poderá ser 

elevada: 

a) a 6 horas, nos estabelecimentos de diversões públicas, tais como: 

cabarés, boates, dancings, taxi dancings, salões de danças e congêneres, 

onde atuem 2 ou mais conjuntos; 

b) excepcionalmente, a 7 horas, nos casos de força maior, ou 

festejos populares e serviço reclamado pelo interesse nacional. 

Na hipótese da letra “b”, a hora prorrogada deve ser remunerada em 

dobro. 

Em qualquer caso de prorrogação do período normal de trabalho do 

músico, deve ser concedido um intervalo de 30 minutos, que será computado 

como de serviço efetivo. 

 

1.1.34. Músicos de Empresas de Navegação 

O músico de empresas nacionais de navega ção tem horário 

especial de trabalho, devendo participar, 

obrigatoriamente, de orquestra ou como solista nos seguintes 

períodos: 

– nas horas do almoço ou jantar; 

– das 21 às 22 horas; 

– nas entradas e saídas dos portos, desde que esse trabalho seja 

executado depois das 7 horas e antes das 22 horas. 

Os músicos, nessa condição, estão dispensados de suas atividades 

durante a permanência das embarcações nos portos, desde que não haja 

passageiros a bordo. 
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1.1.35. Operadores Cinematográficos 

A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e 

seus ajudantes não pode exceder de 6 horas, assim distribuídas: 

a) 5 horas consecutivas d e trabalho em cabine, durante o 

funcionamento do estabelecimento; 

b) 1 hora suplementar para execução de serviços de limpeza, 

lubrificação dos aparelhos de projeção ou para revisão de filmes. 

 

1.1.36. Serviços Extraordinários 

A jornada de trabalho dos operadores cinematográficos e seus 

ajudantes, para exibições extraordinárias, pode ser prorrogada em duas horas 

diárias, mediante acréscimo de 50% sobre a hora normal. 

Havendo prorrogação do horário de trabalho, é obrigatória a 

concessão de um intervalo de duas horas para folga, antes do início da 

prorrogação. 

 

1.1.37. Professores 

Embora não esteja expressamente prevista na legislação vigente a 

duração da jornada de trabalho dos professores, a CLT determina que estes 

profissionais não podem dar, por dia, num mesmo estabelecimento de ensino, 

mais de 4 aulas consecutivas, nem mais de 6, intercaladas. 

 

1.1.38. Aumento da Carga Horária 

Quando o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar 

o número de aulas estabelecido, deve remunerar o professor, ao final de cada 

mês, com uma importância correspondente ao número de aulas 

 

1.1.39. Período de Exames e Férias 

Nos períodos de exames e de férias escolares, deve ser paga, 

mensalmente, aos professores remuneração correspondente à quantia a eles 

assegurada, na conformidade dos horários, durante o período de aulas, não 



 

 

24 

podendo ser exigido dos professores, no período de férias, outro serviço senão 

o relacionado com a realização dos exames. 

 

1.1.40. Radialistas 

A jornada normal de trabalho dos radialistas é de: 

a) 5 horas, para os setores de autoria e de locução; 

b) 6 horas, para os setores de produção, interpretação, dublagem, 

tratamento e registros sonoros, tratamento e registros visuais, montagens e 

arquivamento, transmissão de sons e imagens, revelação e copiagem de 

filmes, artes plásticas, animação de desenhos e objetos e manutenção técnica; 

c) 7 horas, para os setores de cenografia e caracterização, 

deduzindo-se desse tempo 2 0 minutos para descanso, sempre que se verificar 

um esforço contínuo de mais de 3 horas; 

d) 8 horas, para os demais setores. 

 

1.1.41. Serviços Extraordinários 

As horas trabalhadas pelo radialista além das limitações diárias 

mencionadas no subitem anterior são consideradas como extraordinárias, 

sendo aplicada a regra pertinente da CLT, que trata do acréscimo de horas 

suplementares além da duração normal do trabalho, inclusive no caso de 

necessidade imperiosa. 

 

1.1.42. Serviços De Telefonia E Radiotelegrafia 

Os empregados que operem serviços de telefonia, telegrafia 

submarina e subfluvial, radiotelegrafia ou radiotelefonia têm sua jornada 

máxima fixada em 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. 

 

1.1.45. Telefonista de Mesa 

A jornada de 6 horas de trabalho é aplicável à telefonista de mesa 

de empresa que não explora o serviço de telefonia. 

 

1.1.46. Serviços Extraordinários 
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Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores 

obrigados a permanecer em serviço além do período normal de 6 horas, a 

empresa será obrigada a pagar o tempo excedente com acréscimo de 50% 

sobre o salário-hora normal. 

 

1.1.46. Técnico em Radiologia 

A jornada de trabalho dos Técnicos em Radiologia é de 24 horas 

semanais. 

Conceituam-se como Técnicos em Radiologia os profissionais 

operadores de Raios X, que executam as técnicas: 

a) radiológica, no setor de diagnóstico; 

b) radioterápica, no setor de terapia; 

c) radioisotópica, no setor de radioisótopos; 

d) industrial, no setor industrial; 

e) de medicina nuclear. 

 

1.1.47 Trabalhadores em Minas De Subsolo 

A duração normal do trabalho dos empregados em minas no subsolo 

não deve exceder de 6 horas diárias ou de 36 horas semanais. 

Por determinação da autoridade competente em segurança e 

medicina do trabalho, a duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá 

ser inferior a 6 horas diárias, tendo em vista as condições locais de 

insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. 

 

1.1.48. Serviços Extraordinários 

A duração normal do trabalho no subsolo pode ser elevada até 8 

horas diárias ou 48 horas semanais, mediante acordo escrito entre empregado 

e empregador ou contrato coletivo de trabalho. Essa prorrogação fica sujeita à 

prévia autorização da autoridade competente em segurança e medicina do 

trabalho. 

A remuneração da hora prorrogada será, no mínimo, 50% superior à 

da hora normal e deve constar do acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
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1.1.49. Local do Trabalho 

O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do 

trabalho e vice-versa deve ser computado para efeito de pagamento do salário. 

 

1.1.50. Intervalos 

O empregador deve conceder ao empregado períodos para repouso 

ou alimentação (intervalo intrajornada), bem como para descanso entre as 

jornadas de trabalho (intervalo interjornada), não sendo essas interrupções 

computadas na duração do trabalho. 

A ocorrência de necessidade imperiosa não auto riza o 

descumprimento do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso 

entre duas jornadas de trabalho, tampouco a não concessão do descanso 

semanal de 24 horas consecutivas, ou ainda a não concessão do intervalo 

mínimo intrajornada. 

1.1.51. Descanso Entre Jornadas 

Entre duas jornadas de trabalho, deve haver um período mínimo de 

11 horas consecutivas para descanso. 

Este período de descanso deve ser rigorosamente observado, pois a 

sua não concessão, ou concessão parcial, poderá acarretar sanção 

administrativa por parte do Ministério do Trabalho, além de seu pagamento 

como hora extra. 

Este intervalo é sempre considerado em relação a cada empresa em 

que o empregado trabalhe. Assim, se em determinada empresa o empregado 

termina sua jornada de trabalho às 18:00 h, ele somente poderáretornar a 

mesma empresa para nova jornada a partir das 5:00 h do dia seguinte, não 

importando a hora em que ele iniciou e terminou a jornada de trabalho na 

segunda empresa. 

O intervalo interjornada, muitas vezes, é desrespeitado nas 

empresas que trabalham em turnos ininterruptos de serviço em que os 

empregados ficam sujeitos à escala de revezamento. Isso acontece, por 

exemplo, quando o empregado que terminou o primeiro turno é convocado 

para retornar no terceiro turno. Nessa situação, o empregado somente terá 
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como intervalo o período correspondente a uma jornada normal de trabalho 

(trabalhou no primeiro turno, descansou no segundo e voltou a trabalhar no 

terceiro), que é inferior às 11 horas, como manda a legislação. 

Outra situação em que não se respeita o intervalo é a troca de turno 

após o retorno do repouso remunerado. 

Neste caso, o TST, por meio da Súmula 110, firmou posição, 

determinando que: “No regime de revezamento, as horas trabalhadas em 

seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 

11 horas consecutivas entre jornadas, devem ser remuneradas como 

extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.” 

Essa tese está reforçada pela SIT – Secretaria de Inspeção do 

Trabalho quando da aprovação do Precedente Administrativo 84/2009, cujo 

teor é o seguinte: “O intervalo interjornada corresponde ao lapso temporal de 

11 horas consecutivas que deve separar uma jornada e outra de trabalho. Tal 

intervalo não se confunde ou se compensa com o descanso semanal 

remunerado, de 24 horas consecutivas. Entre módulos semanais somam-se os 

dois intervalos: 11 horas (entre dias) e 24 horas (entre semanas), totalizando, 

pois, 35 horas.” 

Assim, em qualquer situação, a empresa deve observar o intervalo 

mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra, pois um intervalo que não é 

remunerado e não gera custo para a empresa poderá vir a gerar, caso não seja 

respeitado. 

 

1.1.52. Descanso Semanal 

A todo empregado é assegurado um descanso semanal de 24 horas 

consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 

imperiosa do serviço, deve coincidir com o domingo, no todo ou em parte. 

A não concessão do descanso semanal implica a obrigação de o 

empregador remunerá-lo em dobro. 

Atualmente, a jurisprudência entende que remunerar o descanso em 

dobro é multiplicar um dia de trabalho por dois, independentemente da 

remuneração que já é assegurada ao empregado para não trabalhar neste dia. 
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Assim, se o empregado mensalista ganha R$ 70,00 por dia, ele 

receberá R$ 70,00 pelo repouso remunerado (valor já incluído na remuneração 

mensal) mais R$ 140,00 (R$ 70,00 x 2) por trabalhar neste dia de repouso, 

perfazendo o total de R$ 210,00. 

É conveniente que a empresa observe na convenção ou dissídio da 

categoria se há uma forma de remuneração mais benéfica para o empregado. 

O descanso semanal remunerado não pode absorver o intervalo de 

11 horas entre as jornadas, pois eles têm objetivos distintos. Desta forma, se o 

empregado trabalha de segunda a sábado, com jornada diária de 7:20 h, ele 

somente poderá retornar à empresa após decorridas 35 horas (11 + 24) do 

término da última jornada de trabalho. 

 

1.1.53. Descanso Intrajornada 

Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é 

obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual 

deve ser, no mínimo, de uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo 

em contrário, não pode exceder duas horas. 

A legislação não fixa o momento em que deve ser concedido o 

intervalo para o descanso. Logo, em uma jornada normal de 8 horas de 

trabalho, o descanso pode ser estabelecido em qualquer momento, desde que 

seja dentro e não após a jornada, como observamos a seguir: 

8:00 h às 11:00 h (1º período da jornada diária) 

11:00 h às 12:00 h (intervalo para descanso) 

12:00 h às 17:00 h (2º período da jornada diária) 

Neste caso, o empregador não necessita conceder dois intervalos na 

mesma jornada de trabalho, ou seja, o de 1 hora e o de 15 minutos, 

cumulativamente, pois a expressão “trabalho contínuo” contida no artigo 71 da 

CLT deve ser entendida como jornada diária e não como períodos individuais 

que antecedem ou sucedem o horário de repouso. Esta conclusão está 

baseada no Precedente Administrativo 82 SIT/2009. 

O intervalo somente poderá ser superior a duas horas, se houver 

previsão no acordo ou convenção coletiva neste sentido. Se tais requisitos não 
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forem atendidos, o que exceder de duas horas irá configurar tempo à 

disposição do empregador e será remunerado como horas extras. 

Redução do Intervalo 

O intervalo para repouso ou alimentação poderá ser reduzido, desde 

que: 

a) a redução esteja prevista em convenção ou acordo coletivo de 

trabalho ; 

b) seja realizada solicitação de redução diretamente ao Ministério do 

Trabalho, cabendo aos Superintendentes Regionais a decisão sobre o pedido; 

c) os estabelecimentos abrangidos pela redução atendam as 

exigências pertinentes à organização de refeitórios; 

d) os empregados não estejam sujeitos à realização de horas extras; 

e) o pedido de redução do intervalo seja instruído com a cópia do 

instrumento coletivo que permita a redução, com a individualização dos 

estabelecimentos, bem como a documentação que ateste o cumprimento, por 

cada estabelecimento, dos requisitos previstos anteriormente. 

O pedido de redução pode ser deferido, independentemente de 

inspeção prévia, após ser verificada a regularidade das condições de trabalho 

nos estabelecimentos, pela análise da documentação apresentada e pela 

extração de dados do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, da Rais e do 

Caged. 

Os instrumentos coletivos que estabeleçam a possibilidade de 

redução deverão especificar o período do intervalo, não sendo admitida a 

supressão, diluição ou indenização do intervalo intrajornada, respeitado o limite 

mínimo de 30 minutos. 

O TST possuía o entendimento, com base no inciso II da OJ – 

Orientação Jurisprudencial 342 SDI-1/2009, de que era válida a previsão em 

norma coletiva da redução do intervalo de condutores e cobradores de veículos 

rodoviários, empregados em empresas de transporte público coletivo urbano. 

Todavia, o Tribunal cancelou a referida OJ, que previa tal situação, de modo 

que os instrumentos coletivos não podem mais conter cláusula contemplando a 

redução do intervalo intrajornada para as referidas categorias. 
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A OJ 342 SDI-1/2009, além de ser cancelada, teve parte do seu 

texto convertido no inciso II da Súmula 437, que também incluiu o inciso I para 

determinar que após a edição da Lei 8.923/94, a não concessão ou a 

concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e 

alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do 

período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, 

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

sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de 

remuneração. 

Assim, por exemplo, se um empregado com jornada de trabalho de 8 

horas diárias gozou 40 minutos ao invés de 1 hora de intervalo para 

alimentação, terá direito ao pagamento de 1 hora extra e não apenas o 

pagamento como horas extras dos 20 minutos de intervalo não usufruído. 

 

1.1.54. Jornada Inferior a 6 Horas 

Quando a jornada de trabalho for igual ou inferior a 6 horas, mas 

superior a 4 horas como os contratados com tempo parcial, será obrigatório um 

intervalo de 15 minutos para descanso. 

Este intervalo se aplica somente quando a jornada diária estiver 

compreendida entre 4 e 6 horas. Portanto, não se aplica aos empregados que 

tenham jornada diária de mais de 6 horas, mas que, por força do intervalo para 

descanso ou refeição, acabam tendo um dos períodos com jornada de mais de 

4 horas, como pode ser observado no exemplo do item 6.3. No exemplo, será 

devido somente o intervalo de uma hora. 

O intervalo de 15 minutos deverá ser concedido durante a jornada 

para o empregado contratado para trabalhar de 4 a 6 horas por dia, podendo o 

mesmo ser concedido a qualquer momento, desde que dentro da jornada e 

nunca após a mesma. 

Entretanto, para a atividade de tele atendimento/ telemarketing deve 

ser concedido um intervalo para repouso e alimentação de 20 minutos não 

computados na duração do trabalho. 

 

1.1.55. Jornada de até 4 Horas 
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Na jornada de trabalho de até 4 horas, não será obrigatória a 

concessão de intervalo para descanso ou alimentação. 

Neste caso, toda a jornada poderá ser executada de forma contínua, 

pois se entende que não há sintomas de fadiga, não sendo necessário dar 

tempo ao empregado para se recompor. 

 

1.1.56. Não Concessão do Intervalo 

O empregador que não conceder o intervalo para repouso ou 

alimentação ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um 

acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal 

de trabalho. 

Assim, se o empregado foi contratado para trabalhar 8 horas por dia, 

com salário-hora de R$ 10,00, e a empresa não concedeu o intervalo mínimo 

de uma hora para descanso ou alimentação, ele terá direito a receber R$ 15,00 

(R$ 10,00 x 1,5) por intervalo não concedido. 

 

1.1.57. Intervalos Espontâneos 

Se o intervalo não está previsto na legislação, e pelo seu tempo a 

jornada normal de trabalho é prorrogada, define-se como tempo à disposição 

do empregador, impondo-se sua remuneração como hora extra, não sendo 

admissível incluí-lo no espaço de tempo destinado a repouso e alimentação. 

Isto normalmente ocorre nas empresas que espontaneamente 

concedem lanche a seus empregados e não computam o tempo deste na 

jornada de trabalho. Neste caso, como o tempo gasto com o lanche é somado 

ao da jornada normal de trabalho, acaba havendo a prorrogação desta, com o 

consequente pagamento do período extraordinário. 

Se a empresa se decidir por suprir o tempo destinado ao lanche que 

é concedido habitualmente durante um ano pelo menos, sendo este 

considerado prorrogação da jornada, poderá fazê-lo, mas terá de indenizar o 

empregado pela supressão do período extraordinário. 

 

1.1.58 Duração da Jornada 
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Os intervalos estabelecidos na legislação para descanso e 

alimentação não serão computados na duração da jornada de trabalho. 

Portanto, não são remunerados, não gerando custos diretos para as empresas. 

Como pode ser observado no exemplo do item 6.3, o empregado 

pode permanecer nas dependências da empresa por até 9 horas, mas somente 

será remunerado pelas 8 horas trabalhadas. 

 

1.1.59. Intervalo para Prorrogação 

Apesar de a Constituição igualar os direitos entre mulheres e 

homens, entende-se que a mulher não perdeu benefícios que a legislação lhe 

assegurava e não assegurava aos homens. Em relação ao assunto, a Justiça 

do Trabalho tem se posicionado que o dispositivo da legislação que prevê às 

mulheres o direito a intervalo de 15minutos de descanso antes da prorrogação 

da jornada de trabalho permanece em vigor, pois foi recepcionado pelo texto 

constitucional de 1988. 

Este intervalo não é computado na jornada de trabalho, não sendo, 

portanto, remunerado. 

Os menores de idade, do sexo masculino ou feminino, que tiverem 

seu trabalho prorroga do, também farão jus ao intervalo de 15 minutos para 

descanso, antes do início do período extraordinário de trabalho. 

 

1.1.60. Descansos Diferenciados 

Determinados tipos de atividades, por levarem mais rapidamente os 

empregados à fadiga, asseguram descansos especiais durante a jornada de 

trabalho. Estes descansos, diferentemente do assegurado para repouso e 

alimentação, serão computados na jornada de trabalho, sendo considerados 

como de serviço efetivo. Assim, enquanto o intervalo para repouso e 

alimentação não é computado na duração da jornada de trabalho, o descanso 

especial é computado como de trabalho efetivo, não podendo, entretanto, ser 

acrescido ao final da jornada normal de trabalho nem deduzido da duração do 

trabalho. 

O descanso especial será concedido sem prejuízo do intervalo para 

repouso e alimentação que é assegurado a todos os empregados. 
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Dentre as atividades com descanso especial, destacamos: 

a) Mecanografia 

Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, 

escrituração ou cálculo), a cada período de 90bminutos de trabalho 

consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos. 

b) Digitação 

Nos serviços d e digitação, deve haver um intervalo de 10 minutos 

de descanso para cada período de 50bminutos de trabalho. 

O TST, por meio da Súmula 346, equipara, para fins de descanso, o 

digitador ao mecanógrafo. Entretanto, entendemos que deve prevalecer o 

descanso ora mencionado, que foi fixado pela Portaria 3.751 MTPS/90, que é 

observada pela fiscalização do trabalho. 

c) Câmaras Frigoríficas 

Para os empregados que trabalham no interior das câmaras 

frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou 

normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho 

contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso; 

d) Minas no Subsolo 

Para os empregados que trabalham em minas no subsolo, será 

concedido um intervalo de 15 minutos para repouso em cada período de 3 

horas consecutivas de trabalho; 

e) Médicos 

Aos médicos é assegurado um descanso de 10 minutos para cada 

90 minutos de trabalho. Em face da omissão da lei, há o entendimento de que 

para os médicos o intervalo não é computado na jornada, não sendo, portanto, 

remunerado. 

f) Atividades de telemarketing e teleatendimento 

O tempo de trabalho em efetiva atividade de 

teleatendimento/telemarketing é de, no máximo, 6 horas diárias, nele incluídas 

as pausas, sem prejuízo da remuneração. 

As pausas deverão ser concedidas: 

– fora do posto de trabalho; 

– em 2 períodos de 10 minutos contínuos; 
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– após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho em 

atividade de teleatendimento/telemarketing. 

Para tempos de trabalho efetivo de teleatendimento/telemarketing de 

até 4 horas diárias, deve ser observada a concessão de 1 pausa de descanso 

contínua de 10 minutos. 

 

1.1.61. Motoristas 

São direitos dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de 

passageiros e de transporte rodoviário de cargas, dentre outros, os intervalos 

intrajornada e interjornada, o tempo de espera, o repouso semanal e o 

descanso do tempo de direção, conforme apresentamos a seguir: 

 

Intervalo Intrajornada 

Ao motorista profissional empregado é assegurado o intervalo 

mínimo de 1 hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo 

de parada obrigatória na condução do veículo. 

O intervalo intrajornada de 1 hora poderá ser reduzido e/ou 

fracionado, enquanto o intervalo de 15 minutos poderá ser fracionado, quando 

compreendidos entre o término da 1ª hora trabalhada e o início da última hora 

trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 

ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a 

que são submetidos os motoristas, mantida a remuneração e concedidos 

intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. 

 

Intervalo Interjornada 

Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de 

descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os 

períodos de parada obrigatória na condução do veículo, garantidos o mínimo 

de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro 

das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. 

Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo 

transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo 

disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo 
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do intervalo interjornada, esse tempo será considerado como tempo de 

descanso. 

Tempo de Espera 

São considerados tempo de espera as horas em que o motorista 

profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas 

dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a 

fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, 

não sendo computados como jornada de trabalho nem como horas 

extraordinárias. 

Quando o tempo de espera do motorista for superior a 2 horas 

ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao 

veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado 

como de repouso para os fins dos intervalos intrajornada e interjornada. 

Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar 

movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como 

parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 

8 horas ininterruptas. 

Repouso Semanal 

Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o 

repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem 

prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, 

usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, 

salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do 

referido repouso. 

É permitido o fracionamento do repouso semanal em período s, 

sendo um destes de, no mínimo, 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na 

mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, que 

deverão ser usufruídos no retorno da viagem. 

A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa 

distância citados anteriormente fica limitada ao número de 3 descansos 

consecutivos. 

Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no 

mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em 
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movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do 

veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo 

estacionado, a cada 72 horas. 

Descanso do Tempo de Direção 

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia 

ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 

transporte rodoviário de cargas. 

Na hipótese de condução de veículo de transporte de carga, serão 

observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas, sendo facultado 

o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 

horas e meia contínuas no exercício da condução. 

Entretanto, com relação à condução de veículo rodoviário de 

passageiros, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas, 

sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. 

 

1.1.62. Prorrogação 

A jornada de trabalho pode ser prorrogada em até duas horas 

diárias, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante 

contrato coletivo de trabalho, devendo constar, obrigatoriamente, do acordo ou 

contrato coletivo, a importância relativa à hora suplementar, que deve ser, pelo 

menos, 50% superior à da hora normal. 

 

1.1.63. Prorrogação Acima Do Limite 

Ocorrendo necessidade imperiosa, a duração do trabalho pode 

exceder o limite legal ou convencionado, quer seja em virtude de força maior, 

quer seja para atendimento à realização ou conclusão de serviços inadiáveis 

ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo ao empregador. 

Nos casos de excesso da jornada por motivo de força maior, a 

remuneração da hora excedente não pode ser inferior à da hora normal. 

Nos demais casos de excesso da jornada, a remuneração deve ser, 

pelos menos, 50% superior à da hora normal, não podendo o trabalho exceder 

12 horas, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 
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1.1.64. Comunicação ao Órgão Competente 

O excesso do limite da jornada de trabalho, em casos de 

necessidade imperiosa ou de atendimento à conclusão de serviços inadiáveis, 

pode ser exigido, independentemente de acordo ou contrato coletivo. 

Todavia, o excesso deve ser comunicado à autoridade competente 

em matéria de trabalho, dentro d e 10 dias, ou, antes desse prazo, justificado 

no momento da fiscalização sem prejuízo dessa comunicação. 

 

1.1.65. Atividades Insalubres 

O TST cancelou, em maio/2011, a Súmula 349 que previa a validade 

da celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva de compensação de 

jornada de trabalho em atividade insalubre sem a inspeção prévia do órgão 

local do Ministério do Trabalho. 

Sendo assim, é necessária a inspeção prévia do Ministério do 

Trabalho para validade do acordo coletivo ou convenção coletiva de 

compensação de horário em atividades insalubres. 

O Ministério do Trabalho, por meio da Portaria 702 MTE/2015, 

disciplinou que, nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações de jornada 

só poderão ser praticadas mediante autorização da chefia da unidade de 

segurança e saúde no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego correspondente. 

O pedido de autorização para a prorrogação de jornada em atividade 

insalubre deverá ser apresentado com as seguintes informações: 

a) identificação do empregador e do estabelecimento, contendo 

razão social, CNPJ, endereço, CNAE e número de empregados; 

b) indicação das funções, setores e turnos cuja jornada será 

prorrogada, com o número de empregados 

alcançados pela prorrogação; 

c) descrição da jornada de trabalho ordinária e a indicação do tempo 

de prorrogação pretendido; e 

d) relação dos agentes insalubres, com identificação da fonte, nível 

ou concentração e descrição das medidas de controle adotadas. 
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A validade da autorização será determinada pela autoridade que a 

conceder, nunca superior a 5 anos. 

O deferimento do pedido está condicionado ao atendimento dos 

seguintes requisitos: 

a) inexistência de infrações às Normas Regulamentadoras que 

possam comprometer a saúde ou a integridade física dos trabalhadores; 

b) adoção de sistema de pausas durante o trabalho, quando 

previstas em Norma Regulamentadora, e as condições em que são 

concedidas; 

c) rigoroso cumprimento dos intervalos previstos na legislação; e 

d) anuência da representação de trabalhadores, por meio de Acordo 

ou Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

1.1.66. Interrupção Do Trabalho 

Na ocorrência de interrupção do trabalho, em virtude de causas 

acidentais ou força maior, que impeçam a sua realização, a jornada de trabalho 

poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, 

durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, 

desde que esta prorrogação não exceda de 10 horas diárias, e que se verifique 

em período não superior a 45 dias por ano, sujeito esse procedimento à prévia 

autorização da autoridade competente. 

1.1.67. Menores 

O trabalho do menor somente poderá ser prorrogado, 

excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, desde 

que o trabalho seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento, 

devendo a hora normal, nesse caso, ser acrescida de, pelo menos, 50%. 

Em caso de prorrogação do horário normal de trabalho do menor, se 

rá obrigatória a concessão de um intervalo de 15 minutos, no mínimo, antes do 

início do período extraordinário de trabalho. 

1.1.68. Comunicação à Autoridade Competente 
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A prorrogação extraordinária do trabalho dos menores deve ser 

comunicada, por escrito, à autoridade competente, dentro do prazo de 48 

horas. 

1.1.69. Dispensa dos Acréscimos 

O acréscimo dos adicionais relativos à prorrogação da jornada de 

trabalho, inclusive dos menores, poderá ser dispensado se, por força de acordo 

ou contrato coletivo, o excesso de horas em um dia for compensado pela 

respectiva diminuição ou supressão em outro dia, desde que não seja excedido 

o limite da jornada semanal, nem ultrapassado o limite máximo de 10 horas 

diárias. Assim, a empresa pode suprimir o trabalho em parte do dia ou até 

mesmo em um dia inteiro, compensando esta supressão com a prorrogação da 

jornada nos demais dias da semana. 

Quando há excesso de horas em um ou mais dias, mas a empresa 

não deseja compensar este excesso com a supressão de outro dia da mesma 

semana, ela poderá fazer a compensação destas horas num período máximo 

de 1 ano. As normas sobre esta compensação de horas poderão ser 

observadas na Orientação, intitulada “Acordo de Compensação e Banco de 

Horas”. 

1.1.70. Redução da Jornada Normal 

De acordo com a Lei 4.923/65, a empresa que, em face de 

conjuntura econômica, devidamente comprovada, encontrar-se em condições 

que recomendem, transitoriamente, a redução da jornada normal ou do número 

de dias de trabalho, pode fazê-lo, mediante prévio acordo com a entidade 

sindical representativa dos seus empregados, homologado pela 

Superintendência Regional do Trabalho, por prazo certo, não excedente a 3 

meses, prazo esse prorrogável, nas mesmas condições, se ainda 

indispensável. 

PPE – Programa de Proteção ao Emprego 

Como objetivo de possibilitar a preservação dos empregos em 

momentos de retração da atividade econômica, o Governo Federal instituiu, em 

julho/2015, o PPE, que possibilita ao empregador, em situação de dificuldade 

econômico-financeira, reduzir, temporariamente, em até 30%, a jornada de 

trabalho de seus empregados. 
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Segundo a Le i 13.189/2015, resultante do Projeto de Lei de 

Conversão, com alteração, da Medida Provisória 680/2015, a adesão ao PPE 

pode ser feita até 31-12-2016, e o período máximo de participação das 

empresas no Programa é de 24 meses, respeitada a data de extinção. 

A redução da jornada está condicionada à celebração de acordo 

coletivo de trabalho específico com o sindicato de trabalhadores representativo 

da categoria da atividade econômica preponderante. Este acordo deve 

abranger todos os empregados da empresa ou, no mínimo, os empregados de 

um setor ou estabelecimento específico. 

A data de extinção do PPE ocorre em 31-12-2017. 

 

1.1.71. Redução Do Salário 

A Lei 4.923/65 disciplina que a redução da jornada normal ou do 

número de dias de trabalho deve ser efetivada, de modo que a redução do 

salário mensal resultante não seja superior a 25% do salário contratual, 

respeitado o salário-mínimo vigente e reduzidas, proporcionalmente, a 

remuneração e as gratificações de gerentes e diretores. 

A adesão ao PPE, mencionado no item anterior, possibilita reduzir 

em até 30% o salário, observada a equivalência da redução da jornada de 

trabalho. 

1.1.72. Redução da Jornada no Aviso-Prévio 

Quando a rescisão do contrato tiver sido promovida pelo 

empregador, sem justa causa, durante o prazo do aviso-prévio, o horário 

normal de trabalho do empregado será reduzido de duas horas, sem prejuízo 

do salário. 

1.1.73. Compensação Da Redução 

Contudo, é facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 

duas horas diárias, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do 

salário integral, por 7 dias corridos. 

 

1.1.74. Trabalhador Rural 

Se a rescisão do contrato de trabalho tiver sido promovida pelo 

empregador, sem justa causa, o trabalhador rural terá direito a 1 dia por 
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semana durante o prazo do aviso-prévio, sem prejuízo do salário integral, para 

procurar outro emprego. 

 

1.1.75. Horas In Itinere 

O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a 

efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 

qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será 

computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 

empregador. 

 

1.1.76. Empregado Doméstico 

Com a edição da Lei Complementar 150/2015, ficou estabelecido 

que a duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 

horas semanais, bem como foi garantido aos empregados domésticos 

remuneração do serviço extraordinário, no mínimo, 50% superior ao valor da 

hora normal. 

Confira as normas sobre o empregado doméstico (Direitos 

Trabalhista - Simples Doméstico – Benefícios Previdenciários). 

 

1.1.77. Antecipação do Término da Jornada para frequentar 

aulas 

Nem todo empregado tem direito a antecipar o término de sua 

jornada de trabalho para frequentar aulas em estabelecimento de ensino. 

A CLT determina que o em pregador, cuja empresa ou 

estabelecimento ocupar menores, que são aqueles trabalhadores de 14 até 18 

anos de idade, é obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a 

frequência às aulas. 

Desta forma, somente o empregado menor não terá deduzido, por 

ocasião do pagamento do salário, o período de ausência para frequência às 

aulas. 

Cabe ressaltar que deverá ser observado se existe alguma previsão 

sobre o assunto, no acordo ou dissídio coletivo da categoria profissional. 
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CAPÍTULO II 

DANO EXISTENCIAL 

 

É uma espécie de dano imaterial, caracterizado pelos prejuízos 

sofridos pelo trabalhador devido a condutas ilícitas do empregador, devido as 

longas jornadas de trabalho que causam ao empregado uma limitação na vida 

social do mesmo. 

Murilo Rosário afirma que o “dano existencial” decorre da conduta 

patronal que viola qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

causando uma alteração do empregado em executar o projeto de vida pessoal 

ou um impedimento do empregado em usufruir das diversas formas de 

relações pessoais e sociais fora do ambiente laboral.  

O dano existencial surge quando violado pelo empregador a 

concessão de férias, ou não são cumpridas as pausas para descansos ou são 

exigidos o cumprimento de uma jornada habitual e exaustiva maior que a legal, 

fazendo com que o empregado não tenha um descanso físico e psicológico 

adequado, prejudicando com isso sua convivência familiar e social, como 

também seu direito ao lazer. 

É importante explicar que para caracterização e comprovação do 

dano existencial, não se deve apenas comprovar o cumprimento de extensas 

jornadas de trabalho, mas também os prejuízos 

A teoria do dano existencial surgiu na Itália em meados do século 

XX, com a prolação de sentenças na corte deste país. 

O Código Civil italiano previa a indenização por danos 

extrapatrimoniais, mas em relação aos ilícitos decorrentes de condutas penais, 

nada se referindo as relações cíveis, sendo que a legislação se mostrava 

insuficiente para representar os novos fenômenos jurídicos que surgiam na 

sociedade. Atualmente tal dano é vastamente difundido no direito Italiano, mas 

gradualmente está sendo difundido em nosso país. 

 

2.1. O dano existencial no Brasil: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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No ordenamento jurídico brasileiro se admite o ressarcimento por 

danos imateriais. 

Segundo os artigos 1º, III e 5º, V e X da Constituição Federal 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui -se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 

da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

Segundos tais artigos é possível a aplicação para condenação quando 

caracterizado o dano existencial. 

Sendo que corroborando com os artigos acima transcritos, existem os 

artigos 12, 186, 927 e 949 todos do Código Civil que permitem a condenação 

por indenização por danos morais e lucro cessante, sendo os mesmos por 

equidade aplicado ao ressarcimento por dano existencial. 

Art. 12 Código Civil: 

“Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei”; 

Art. 186: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”; 

art. 927: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. ” 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730887/inciso-v-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729993/artigo-12-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677854/artigo-927-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676624/artigo-949-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729993/artigo-12-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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art. 949: “No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor 

indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o 

fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove 

haver sofrido”. 

Sendo que além dos artigos acima mencionado existe a Súmula 37 do 

STJ, que trata sobre os ressarcimentos por danos morais causados por 

condutas danosas. 

2.2. O Dano Existencial e o Direito do Trabalho 

Atualmente muito se tem discutido o equilíbrio entre a qualidade de 

vida do trabalhador e seu trabalho, dando os legisladores e tribunais total 

importância aos períodos de descanso, repouso semanal remunerado, as 

férias. Sem falar das concessões de licenças para tratamento médico quando 

necessário. Quando o empregador não respeitar esses direitos do empregado, 

sérios danos serão causados aos mesmos. 

 

2.3. Os elementos constitutivos do Dano Existencial 

Todo dano se caracteriza pela existência dos seguintes elementos: 

existência de prejuízo, conduta ilícita do agressor e o nexo causal entre o dano 

e a conduta realizada. 

Em relação ao dano existencial, além da presença destes elementos 

existem dois outros elementos, que são: a frustração do projeto de vida do 

trabalhador e a limitação ou inexistência de suas relações pessoais. 

 

2.4. O Dano Existencial e a Saúde do Trabalhador 

Longas jornadas de trabalho causam ao trabalhador danos a sua 

saúde, portanto, podemos concluir que a o dano existencial, além de causar os 

prejuízos de ordem pessoal ao  trabalhador, visto que causa a frustração na 

realização de projetos de vida e ao seu convívio social, causa também 

prejuízos a sua saúde, visto que as longas jornadas causam muitas vezes tais 

danos ao trabalhador. 
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2.5 Dano Moral e Dano Existencial: Distinção e Cumulação 

 

Toda conduta danosa seja esta de ordem patrimonial ou não, 

provocada por uma pessoa é passível de gerar indenização. 

Os danos podem ser patrimoniais e extrapatrimoniais, sendo os 

patrimoniais classificados como dano material, e os de ordem extrapatrimonial 

são os danos morais, existencial, estético. 

Em relação ao dano moral e existencial os dois não se confundem. 

Visto que o dano material se caracteriza pela lesão que a pessoa sofre em 

relação a sua personalidade e o dano existencial consiste em lesão relacionada 

da frustração que impede o indivíduo de realizar projetos pessoais ou 

profissionais, devido a perda de qualidade de vida em decorrência das longas 

jornadas de trabalho. 
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CAPÍTULO III 

DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

3.1. Indenizações por Dano Existencial. Jornada de Trabalho Extenuante. 

O dano existencial consiste em espécie de dano extrapatrimonial 

cuja principal característica é a frustração do projeto de vida pessoal do 

trabalhador, impedindo a sua efetiva integração à sociedade, limitando a vida 

do trabalhador fora do ambiente de trabalho e o seu pleno desenvolvimento 

como ser humano, em decorrência da conduta ilícita do empregador. O 

Regional afirmou, com base nas provas coligidas aos autos, que a reclamante 

laborava em jornada de trabalho extenuante, chegando a trabalhar 14 dias 

consecutivos sem folga compensatória, laborando por diversos domingos. 

Indubitável que um ser humano que trabalha por um longo período sem usufruir 

do descanso que lhe é assegurado, constitucionalmente, tem sua vida pessoal 

limitada, sendo despicienda a produção de prova para atestar que a conduta da 

empregadora, em exigir uma jornada de trabalho deveras extenuante, viola o 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, representando um 

aviltamento do trabalhador. O entendimento que tem prevalecido nesta Corte é 

de que o trabalho em sobrejornada, por si só, não configura dano existencial. 

Todavia, no caso, não se trata da prática de sobrelabor dentro dos limites da 

tolerância e nem se trata de uma conduta isolada da empregadora, mas, como 

afirmado pelo Regional, de conduta reiterada em que restou comprovado que a 

reclamante trabalhou em diversos domingos sem a devida folga 

compensatória, chegando a trabalhar por 14 dias sem folga, afrontando assim 

os direitos fundamentais do trabalhador. Precedentes. Recurso de revista 

conhecido e desprovido. (TST - RR: 10347420145150002, Relator: José 

Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 04/11/2015, 2ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 13/11/2015). 

 

3.2. Decisão  do TRT-RJ 

RECURSO ORDINÁRIO. DANO EXISTENCIAL. DANO MORAL. 

Dano existencial caracteriza-se quando há prova contundente de que o 
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empregado sofreu prejuízo na sua vida fora dos limites do ambiente de 

trabalho, em razão de condutas ilícitas praticadas pelo empregador. 

(TRT-1 - RO: 00121403320135010204 RJ, Relator: CLAUDIA DE SOUZA 

GOMES FREIRE, Data de Julgamento: 09/06/2015, Nona Turma, Data de 

Publicação: 06/07/2015) 

 

3.3 Decisão do TRT- SP 

DANO EXISTENCIAL. O dano existencial é aquele que importa na 

privação do trabalhador à vida particular, impedindo-o de realizar seu projeto 

de vida. No caso, é incontroverso que durante todo o período imprescrito o 

autor laborou  na sua residência, em decorrência de um problema de saúde, 

não havendo provas de que a ausência de comprovação da concessão de 

férias tenha causado prejuízo ao seu convívio familiar, social e à saúde. 

Recurso da primeira reclamada que se dá provimento no particular. (TRT-2 - 

RO: 00018495620135020006 SP 00018495620135020006 A28, Relator: 

BENEDITO VALENTINI, Data de Julgamento: 23/07/2015, 12ª TURMA, Data 

de Publicação: 31/07/2015) 

 

3.4 Decisão do TRT-MG 

INDENIZAÇÃO POR DANOS EXISTENCIAIS. A reparação de danos 

existenciais exige comprovação do dano concreto e real às ocupações 

pessoais do trabalhador, a ponto de afetar sua qualidade de vida. Ao contrário 

do dano moral, o dano existencial não pode ser presumido. (TRT-3 - RO: 

01055201410603000 0001055-62.2014.5.03.0106, Relator: Convocado 

Rodrigo Ribeiro Bueno, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/08/2015) 
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CONCLUSÃO 

 

A primeira lei que limitou a jornada de trabalho em oito horas diárias, foi 

a Lei das Índias em 1593, de Felipe II. Em 1891, com a promulgação da 

Encíclica Rerum Novarum que declarou: “não deve o trabalho prolongar-se por 

mais tempo que as forças permitem”, influenciando vários países a criarem 

legislações que limitasse m a jornada de trabalho, sendo finalmente 

sedimentado o limite de oito horas diárias de trabalho a parir do Tratado de 

Versailles em 1919, com a criação da Organização Internacional do Trabalho e 

a promulgação da Convenção nº 1, pela Conferência de Washington. 

No Brasil, em 1932, iniciaram-se movimentos legislativos fixando para 

algumas categorias profissionais o limite da jornada em oito horas diárias de 

trabalho e 48 horas semanais. Apenas em 1940, com o Decreto-Lei nº 2.308, a 

jornada de trabalho de 8 horas diárias e 48 horas semanais tornou-se regra 

geral, sendo as jornadas diferentes tratadas por legislações específicas.  

A jornada legal de oito horas diárias de trabalho é uma conquista 

histórica e representa uma evolução das leis trabalhistas em respeito à saúde e 

a dignidade do trabalhador. 

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a 

jornada de oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais tornou-se o 

limite máximo de duração da jornada de trabalho, cujas horas que porventura 

excedam referido limite devem ser remuneradas com adicional mínimo de 50% 

calculado sobre o valor da hora normal e 100% quando as horas extras forem 

realizadas aos domingos e feriados. 

A finalidade da Lei ao limitar a jornada de trabalho é beneficiar o 

trabalhador e resguardar a sua saúde, seu convívio familiar e social. 

Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 7º que: 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 

da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/125742/decreto-lei-2308-86
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Por sua vez, dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT em 

seu artigo 58, que: 

“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”. 

Dessa forma, diz jornada normal de trabalho aquela que não 

ultrapassar o limite de 8 horas diárias e nem 44 horas semanais. A Constituição 

Federal e a CLT autorizam a redução desse limite mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, regulamento da empresa, acordo individual e 

até mesmo usos e costumes. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10759954/artigo-58-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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