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Art. 7º XVI CF. remuneração do serviço extraordinário 

superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; 
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FORMAS DE PRORROGAÇÃO 

Art. 59 CLT. A duração normal do trabalho poderá ser 

acrescida de horas suplementares, em número não 

excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre 

empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 

trabalho. 

§ 1º. Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá 

constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração 

da hora suplementar, que será, pelo menos, 50% (cinquenta 

por cento) superior à da hora normal. 
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ALTERAÇÃO – LEI 13.467/2017 

Art. 59.  A duração diária do trabalho poderá ser acrescida 

de horas extras, em número não excedente de duas, por 

acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho.  

 

1°  A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% 

(cinquenta por cento) superior à da hora normal. 
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Art. 60 CLT. Nas atividades insalubres, assim consideradas 

as constantes dos quadros mencionados no capítulo “Da 

Segurança e da Medicina do Trabalho”, ou que neles venham 

a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, quaisquer 

prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença 

prévia das autoridades competentes em matéria de higiene 

do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos 

necessários  exames locais e à verificação dos métodos e 

processos de trabalho, quer diretamente, quer por 

intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e 

municipais, com quem entrarão em entendimento para tal 

fim. 
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BANCO DE HORAS 
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BANCO DE HORAS 

Art. 59 § 2º CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de 

salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de 

trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado 

pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira 

que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das 

jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja 

ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. 
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§ 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem 

que tenha havido a compensação integral da jornada 

extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o 

trabalhador jus ao pagamento das horas extras não 

compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na 

data da rescisão. 
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§ 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem 

que tenha havido a compensação integral da jornada 

extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o 

trabalhador jus ao pagamento das horas extras não 

compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na 

data da rescisão. 
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ALTERAÇÃO – REFORMA TRABALHISTA 

§ 3o  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem 

que tenha havido a compensação integral da jornada 

extraordinária, na forma dos §§ 2o e 5o deste artigo, o 

trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não 

compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na 

data da rescisão.   

 

 



Efeitos conexos do contrato 

SEMANA ESPANHOLA 

 

OJ 323 SDI I TST. É válido o sistema de compensação de 

horário quando a jornada adotada é a denominada "semana 

espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma 

semana e 40 horas em outra, não violando os arts. 59, § 2º, 

da CLT e 7º, XIII, da CF/88 o seu ajuste mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho. 
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JORNADA 12 X 36 

Súmula nº 444 do TST. É valida, em caráter excepcional, a 

jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de 

descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente 

mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva 

de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos 

feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao 

pagamento de adicional referente ao labor prestado na 

décima primeira e décima segunda horas.  

 


