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Efeitos conexos do contrato 

- HORAS IN ITINERE 

- Art. 58 CLT (Lei n° 13.467/2017) 

- § 2°  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.   

 



Efeitos conexos do contrato 

- HORAS IN ITINERE 

- Art. 58 CLT (Lei n° 13.467/2017) 

- § 2°  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.   

 



Efeitos conexos do contrato 

- SOBREAVISO E PRONTIDÃO 

- Art. 244 § 2º CLT. Considera-se de "sobreaviso" o 

empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, 

aguardando a qualquer momento o chamado para o 

serviço. Cada escala de "sobreaviso" será, no máximo, de 

24 horas. As horas de "sobreaviso", para todos os efeitos, 

serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. 

 

 



Efeitos conexos do contrato 

- Súmula nº 428 do TST  

- I. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados 

fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não 

caracteriza o regime de sobreaviso.  

- II. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à 

distância e submetido a controle patronal por 

instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer 

em regime de plantão ou equivalente, aguardando a 

qualquer momento o chamado para o serviço durante o 

período de descanso. 



Efeitos conexos do contrato 

- SOBREAVISO E PRONTIDÃO 

- Art. 244 § 3º CLT. Considera-se de "prontidão" o 

empregado que ficar nas dependências da estrada, 

aguardando ordens. A escala de prontidão será, no 

máximo, de doze horas. As horas de prontidão serão, 

para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 (dois 

terços) do salário-hora normal. 

 

 



Efeitos conexos do contrato 

- REGIME DE TEMPO PARCIAL 

Art. 58-A CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo 

parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas 

semanais. 

§ 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de 

tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação 

aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo 

integral. 

 



Efeitos conexos do contrato 

- REGIME DE TEMPO PARCIAL – lei 13.467/2017 

“Art. 58-A.  Considera-se trabalho em regime de tempo 

parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas 

semanais, sem a possibilidade de horas suplementares 

semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte 

e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 

até seis horas suplementares semanais. 

§ 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de 

tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação 

aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo 

integral. 

 



Efeitos conexos do contrato 

OJ 358 SDI-I TST.  

I. Havendo contratação para cumprimento de jornada 

reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas 

diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento 

do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo 

trabalhado. 

II. Na Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional não é válida remuneração de empregado 

público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra 

jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal. 

 



Efeitos conexos do contrato 

Art. 58-A § 2º CLT.  Para os atuais empregados, a adoção do 

regime de tempo parcial será feita mediante opção 

manifestada perante a empresa, na forma prevista em 

instrumento decorrente de negociação coletiva.  

 

 



Efeitos conexos do contrato 

Art. 59 § 4º CLT. Os empregados sob o regime de tempo 

parcial não poderão prestar horas extras. 

(REVOGADO COM A REFORMA – LEI 13.467/2017) 

 

Art. 143 (abono pecuniário) § 3º CLT. O disposto neste 

artigo não se aplica aos empregados sob o regime de tempo 

parcial. 

(REVOGADO COM A REFORMA – LEI 13.467/2017) 

 


