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Efeitos conexos do contrato 

 

 

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO 

 

 

 



Efeitos conexos do contrato 

Art. 7º XIV CF. jornada de seis horas para o trabalho 

realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociação coletiva. 

 

Súmula nº 423 do TST. Estabelecida jornada superior a seis 

horas e limitada a oito horas por meio de regular 

negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos 

ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento 

da 7ª e 8ª horas como extras.  



Efeitos conexos do contrato 

 

TRABALHO NOTURNO 

 

 

 



Efeitos conexos do contrato 

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

 

IX. remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

 

 



Efeitos conexos do contrato 

Art. 73 CLT. Salvo nos casos de revezamento semanal ou 

quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à 

do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um 

acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a 

hora diurna.  

 

... 



Efeitos conexos do contrato 

§ 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 

52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.  

 

§ 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste art., o 

trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um 

dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.  

 



Efeitos conexos do contrato 

Súmula nº 60 do TST 

I. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o 

salário do empregado para todos os efeitos.  

 

II. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e 

prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às 

horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.  

 

 



Efeitos conexos do contrato 

Súmula nº 265 do TST. A transferência para o período 

diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional 

noturno. 



Efeitos conexos do contrato 

RURAL – LEI 5.889/73 

 

Atividades urbanas, o trabalho realizado entre as 22:00 

horas de um dia às 5:00 horas do dia seguinte. 

Lavoura entre 21:00 horas de um dia às 5:00 horas do dia 

seguinte. 

Pecuária, entre 20:00 horas às 4:00 horas do dia seguinte. 

 

 



Efeitos conexos do contrato 

 

 

HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

 

 


