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JORNADA DE TRABALHO

• Banco de horas

• Intervalo para refeição descanso

• Jornada in itinere

• Teletrabalho

• Trabalho intermitente

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA REFORMA TRABALHISTA



JORNADA DE TRABALHO

• Artigo 59, §2º, CLT

• 1 ano

• Soma das jornadas semanais de trabalho

• Máximo de 10 horas diárias

• ACT ou CCT

• Acordo individual – validade 6 meses

• Artigo 59, §5º, CLT

• Compensação de jornada por acordo individual, tácito ou por escrito, para compensação no mesmo mês

• Artigo 59, §6º, CLT

BANCO DE HORAS



JORNADA DE TRABALHO

• Computo das horas remanescentes

• Artigo 71, §4º 

A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período
suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal
de trabalho.

INTERVALO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO



JORNADA DE TRABALHO

• Artigo 58, §2º 

O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho
e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo

empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do
empregador.

JORNADA IN ITINERE



JORNADA DE TRABALHO

Teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a

utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como

trabalho externo.

• O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas

que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de

teletrabalho.

• Esta condição deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho

• Alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as

partes, registrado em aditivo contratual.

• A alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador,

garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo

contratual.

TELETRABALHO



JORNADA DE TRABALHO

• Contrato por escrito: disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou

fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à

prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado

• O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às

precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho (termo de

responsabilidade)

• NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

TELETRABALHO



JORNADA DE TRABALHO

O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito,
por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.

• Artigo 443, §3º, CLT

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de

inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do
empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

TRABALHO INTERMITENTE



JORNADA DE TRABALHO

• O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor
da hora de trabalho

• Convocação eficaz com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.

• Resposta em 1 dia útil. No silêncio, presume-se a recusa, que não descaracteriza a subordinação.

• Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo,
pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

• O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador
prestar serviços a outros contratantes.

TRABALHO INTERMITENTE



LGPD

• Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das
seguintes parcelas:

• I - remuneração;

• II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;

• III - décimo terceiro salário proporcional;

• IV - repouso semanal remunerado; e

• V - adicionais legais.

TRABALHO INTERMITENTE



Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia Silva Gaede Advogados, a quem pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma, fornecida, reproduzida ou divulgada.

Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não

nos responsabilizamos, não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas mediante a análise de cada situação concreta.

Perfil completo. 
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