
 
 
 
 
 
 
 
 Jornada de Trabalho 

 
Horas “in itinere”: caso em que o tempo gasto da casa ao trabalho é incluído 
na jornada de trabalho. 
Requisitos: - local de difícil acesso 

- não servido por transporte público regular 
- condução fornecida por empregador 
 

Nos trabalhos realizados em turnos ininterruptos de revezamento a jornada é 
limitada a 6 hrs. 
 
Convenção ou Acordo Coletivo poderão estatuir limites inferiores para a 
duração máxima do trabalho para determinadas funções/atividades. 
 
 
 
 Prorrogação da Jornada de Trabalho 

 
- Acordo de prorrogação:  

- é o ajuste de vontade entre empregado e empregador;  
- horas extras (+50% sobre o valor da hora normal); 
- proibido para empregado menor; 
- máximo: 2 hrs por dia; 
- pode haver prorrogação para as atividades insalubres, mas desde 
que autorizada por fiscalização administrativa do Ministério do 
Trabalho. 

 
- Compensação de Horas: 

- Distribuição das horas que excedem a jornada diária em outras 
jornadas; 
- a dilatação do horário de trabalho no sistema de compensação de 
horas não poderá exceder 2 horas diárias; 
- essas horas não são remuneradas como extras; 
- o menor pode compensar horas desde que tenha A.C ou C.C 
- o período para efetuar a compensação é de 1 ano, segundo a 
MP1.709. 

 
- Horas extras nos casos de serviços inadiáveis: 

- Art. 61 da CLT. Prorrogação excepcional da jornada de trabalho, nos 
casos de necessidade imperiosa (por motivos de força maior ou para 
conclusão de serviços inadiáveis) 
- A prorrogação não precisa ser acordada e não há limites para a 
prorrogação (exceto para o menor de idade, cujo trabalho seja 
imprescindível, não podendo exceder 12 horas) 
- valor de hora extra  + 50% sobre o valor da hora normal. 
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 Repouso Intra e Interjornada 

 
Repouso Intrajornada 
(até 4 hrs = 0; de 4 – 6 hrs = 15 minutos; acima de 6 hrs = uma ou duas horas) 
- na jornada acima de 6 hrs o intervalo pode ser dilatado por Acordo escrito ou 
C.C; 
- o limite mínimo só poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho. 
 
Repouso Interjornada = 11 horas 
 
 
 
Trabalho Noturno. 
- urbano: 22h – 5h (aqui 1 h conta-se 52’30”) 
- agricultura: 21h – 5h 
- pecuária: 20h – 4h 
Obs: Súm. 60 – o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do 
empregado. 
Obs: A transferência para o período diurno implica a perda do adicional 
noturno. 
 
 
 
 


