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Duração do Trabalho 

- Duração do trabalho: regra geral do artigo 7°, XIII da CRFB/88 e 
artigo 58 da CLT. Artigo 4º da CLT (Lei 13.467/17)  

- Regime de tempo parcial: artigo 58-A da CLT (Lei 13.467/17)  

- Turno ininterrupto de revezamento: artigo 7º, XIV da CRFB/88. 
Súmulas 360 e 423 do TST 

- Jornada 12 x 36: MP 808/17 x TST 

- Banco de horas x Regime de compensação: Lei 13.467/17 

- Trabalho intermitente: MP 808/17 

- Teletrabalho: Lei 13.467/17 

- Casos especiais: excluídos pelo artigo 62 da CLT 



Duração do Trabalho 

- Duração do trabalho 

CRFB/88, Art. 7º 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;  

CLT, Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em 
qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, 
desde que não seja fixado expressamente outro limite.  

§1º Não serão descontadas nem computadas como jornada 
extraordinária as variações de horário no registro de ponto não 
excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez 
minutos diários.  
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§2º  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.  (Lei 13.467/17) 

CLT. Art. 4º - 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.  

§1º  Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito 
de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado 
estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de 
acidente do trabalho. (Lei 13.467/17) 
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§2o  Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não 
será computado como período extraordinário o que exceder a 
jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos 
previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o 
empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso 
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem 
como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para 
exercer atividades particulares, entre outras: (Lei 13.467/17) 

I - práticas religiosas;   

II - descanso;  

III - lazer;  

IV - estudo;  

V - alimentação;  
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VI - atividades de relacionamento social;   

VII - higiene pessoal;   

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver 
obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. 

 

- Regime de Tempo Parcial 

CLT. 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. (Lei 13.467/17) 
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§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. (MP 2164-41/01) 

§2o  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. (MP 2164-
41/01) 

§3º  As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal 
serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
salário-hora normal. (Lei 13.467/17)       

§4o  Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial 
ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas semanais, as 
horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas 
extras para fins do  pagamento  estipulado  no § 3o, estando também 
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limitadas a seis horas suplementares semanais. (Lei 13.467/17)       

§5o  As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser 
compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da 
sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento 
do mês subsequente, caso não sejam compensadas. (Lei 13.467/17)  

§6o  É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial 
converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono 
pecuniário. (Lei 13.467/17)               

§7o  As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no 
art. 130 desta Consolidação. (Lei 13.467/17) 

       

 

 


