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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal escopo a análise da reforma trabalhista 

relacionada às alterações nos institutos das horas in itinere, intervalo intrajornada, banco de 

horas e férias. O exame realizado parte da análise da evolução histórica da jornada de trabalho, 

bem como da interpretação de leis e das jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho, até 

a mudança na legislação que, hoje, representa um desmonte dos direitos conquistados pelos 

trabalhadores no passado. A pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

irá discorrer acerca do histórico da jornada de trabalho, bem como sobre a flexibilização 

trabalhista, a compensação da jornada e, de forma específica, a respeito dos institutos 

mencionados acima. No capítulo seguinte será feito um estudo das jurisprudências do TST 

diante dos institutos ora analisados. Em seguida, serão abordadas as mudanças introduzidas 

pela Lei nº 13.467/17, tal como as vantagens e desvantagens destas para a categoria dos 

trabalhadores e dos empresários. Por fim, será feito um balanço dos impactos que a reforma 

trabalhista trará para a vida dos empregados. Ainda, será apresentada uma pesquisa de campo, 

realizada com psicólogas do trabalho, a fim de demonstrar como as condições de trabalho 

influenciam diretamente na vida do trabalhador. Concluir-se-á que a reforma trabalhista 

significou a perda de inúmeros direitos aos empregados, comprometendo o Direito do Trabalho, 

assim como a própria Justiça trabalhista, diante da flagrante precarização de suas condições. 

 

Palavras-chave:. Reforma trabalhista; Direitos dos trabalhadores; Impactos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The following article has its main scope the analysis of the labor reform related to the 

alteration of the hours in itinere’s institute, workdays gap, bank of hours and vacation. The 

accomplished exam comes from the analysis of the historic revolution of the workdays, such as 

the interpretation of the laws and jurisprudence of the Supreme Court of Work, even the changes 

in the legislation, which represents a dismantle of the rights conquered by the workers in the 

past. This research is structured in four chapters. The first chapter will discourse about the 

history of the workdays, such as the work loosening, the work days compensation and, 

specifically, the institutes mentioned above. In chapter two will be done a study of the 

jurisprudence of the Supreme Court of Work over the institutes analyzed. Next, the changes 

introduced by the law number 13.467/17 will be approached, such as the benefits and 

disadvantages to the employees and employers. Lastly, an analysis will be done over the labor 

reform and its consequences to the employees. And yet, a field research will be presented, done 

with work psychologists in order to show how the work conditions influence on the life’s 

quality of employees. The conclusion is that the labor reform meant a loss of many rights to the 

employees, compromising the Labor Law itself over the precariousness of its conditions. 

 

Keywords: Labor reform; Work right; Vacation; Impacts. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa pormenorizar as alterações trazidas pela reforma trabalhista, 

isto é, pela Lei nº 13.467/17, aos institutos das horas in itinere, do intervalo intrajornada, do 

banco de horas e das férias, a partir de alguns detalhamentos sobre a evolução legislativa da 

proteção da jornada de trabalho no Brasil, conceitos dos institutos estudados, análise da 

flexibilização trabalhista que vem ocorrendo e também, por meio de um estudo jurisprudencial 

e de campo. 

No primeiro capítulo será abordado primeiramente o histórico das normas 

regulamentadoras da jornada de trabalho em âmbito nacional, apontando as principais 

evoluções constitucionais a respeito do tema. Abordaremos sobre a flexibilização trabalhista 

adotada para conciliar os interesses do capital e do trabalho. Além disso, também serão 

discutidos o conceito e evolução dos institutos em estudo. 

No segundo capítulo será realizada uma análise jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho sobre os institutos das horas in itinere, intervalo intrajornada, banco de horas e das 

férias, com a finalidade de analisar como se dá a interpretação do Tribunal na aplicação da 

norma trabalhista.  

O terceiro capítulo caminha no sentido da principal problemática do trabalho, a análise 

das alterações feitas pela reforma trabalhista, por meio de comparação entre a legislação 

anterior e a que está vigente, apontando ainda as vantagens e desvantagens das mudanças para 

os trabalhadores, bem como para os empregadores. 

Por fim, no quarto capítulo, será realizada uma análise dos impactos que os empregados 

sofrerão a partir das novas regras e, ainda, uma pesquisa de campo com duas professoras do 

Curso de Psicologia de Volta Redonda, da Universidade Federal Fluminense, com o fito de 

demonstrar como o trabalho influencia diretamente na vida do homem.  

Historicamente, as garantias e conquistas no campo trabalhista decorreram da luta de 

classes. A CLT, desde sua criação, sofre críticas daqueles1 que a consideram rígida para a 

contínua modernização da economia do país. Esse mesmo grupo, atribui a geração de empregos 

e a competitividade dos produtos nacionais à flexibilização das relações trabalhistas. Por outro 

                                                           
1 CESIT. Dinâmica recente do mercado de trabalho brasileiro ainda nos marcos da CLT. Texto de discussão nº 

03. Campinas. Outubro/2017, p. 2.  
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lado, há os que consideram2 um equívoco essa afirmação, pois defendem que os direitos 

trabalhistas não devem sucumbir à competição dos mercados. 

A Carta Constitucional do ano de 1988, batizada de Constituição Cidadã3 pelo 

presidente da Assembleia Constituinte deputado Ulysses Guimarães, garantiu aos brasileiros 

direitos sociais essenciais, bem como estabeleceu dispositivos com a finalidade de garantir o 

cumprimento de tais direitos. Além disso, foi pioneira no que tange aos direitos trabalhistas 

essenciais, como por exemplo, a jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro 

horas semanais, décimo terceiro salário, o direito de greve, direito ao aviso prévio e licença-

maternidade de 120 dias, entre outros. 

Ainda, destaca-se que a Constituição prestigiou as relações coletivas de trabalho, dando 

autonomia aos sindicatos, bem como, tornou constitucional o direito de greve para 

trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. 

A problemática, portanto, é extraída a partir das alterações realizadas pelo Congresso na 

legislação trabalhista, que reduziu os direitos da classe trabalhadora através da flexibilização, 

com o objetivo de melhorar o ambiente institucional para o capital produtivo. Diante desse novo 

contexto, os trabalhadores serão submetidos às inseguranças do mercado e à precarização do 

trabalho. 

A principal metodologia aplicada é o confronto entre a legislação anterior a reforma e 

após a reforma, além do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto.  Ainda, 

por meio da pesquisa de campo, procuraremos demonstrar os impactos da reforma para além 

do ponto de vista do Direito. 

Por tudo isso, pretendemos, com a pesquisa, contribuir para uma discussão que adote 

como ponto principal a relativização da proteção ao trabalhador e o quanto a alteração 

promovida pela Lei nº 13.467/17 representa um retrocesso ao Direito do Trabalho e as garantias 

antes previstas.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 CESIT. Dinâmica recente do mercado de trabalho brasileiro ainda nos marcos da CLT. Texto de discussão nº 

03. Campinas. Outubro/2017. p. 3. 
3 SENADO FEDERAL. Constituição de 1988 fortaleceu a cidadania do trabalhador. 01 de outubro de 2008. 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2008/10/01/constituicao-de-1988-fortaleceu-a-

cidadania-do-trabalhador>. Acesso em: 07/05/2018 
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1. FORMAÇÃO HISTÓRICA DA JORNADA DE TRABALHO NO BRASIL 

 

Neste capítulo será abordada a evolução legislativa da proteção da jornada de trabalho 

no território nacional. Versaremos sobre a flexibilização trabalhista, bem como a respeito dos 

institutos de horas in itinere, horário de almoço, banco de horas e férias, tendo, como finalidade, 

refletir a respeito do impacto que a flexibilização da jornada de trabalho acarretará na vida do 

trabalhador. 

 

1.1  HISTÓRICO 

 

Devido às excessivas jornadas de trabalho que eram exigidas dos trabalhadores das 

fábricas durante o século XVIII, houve a necessidade de determinar a quantidade de trabalho 

que poderia ser realizada por dia pelos empregados. Assim, surgiram as primeiras leis nos países 

europeus que regulavam a duração da jornada de trabalho, tendo como marco a Convenção nº 

1 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919, que instituiu a jornada de trabalho 

em até oito horas diárias e quarenta e oito horas semanais4.  

A primeira norma regulamentadora da jornada de trabalho no Brasil foi o Decreto nº 

21.186/32, que estabeleceu que a jornada de trabalho no comércio seria de oito horas diárias. 

No mesmo ano entrou em vigor o Decreto nº 21.364, determinando que os trabalhadores das 

indústrias também teriam diariamente jornada de oito horas. Nos anos seguintes, foram 

sancionados diversos Decretos5, regulamentando as jornadas nos hotéis, restaurantes, 

barbearias e nos bancos.  

A Carta Constitucional de 1934, em seu artigo 121, instituiu o “trabalho diário não 

excedente a oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei”. Seguindo 

                                                           
4 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 32ª Edição. 2016, Ed. Saraiva, p. 562. 
5BRASIL. República Federativa do. Decreto nº 22.979, de 24 de Julho de 1933. Regula a duração e condições do 

trabalho dos profissionais empregados em barbearias e estabelecimentos congêneres. Revogada em: 25 de abril de 

1991. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22979-24-julho-1933-

515019-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 17/03/2018. 
5BRASIL. República Federativa do. Decreto nº 23.322, de 3 de Novembro de 1933. Regula a duração do trabalho 

dos empregados em bancos e casas bancárias. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-23322-3-novembro-1933-558858-publicacaooriginal-80515-pe.html> . Acesso em: 17/03/2018. 
5BRASIL. República Federativa do. Decreto nº 24.696, de 12 de Julho de 1934. Regula a duração do trabalho dos 

empregados mistos de hoteis, pensões, restaurantes e estabelecimentos congêneres. Revogada em: 10 de maio de 

1991. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24696-12-julho-1934-

526843-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 17/03/2018 
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essa ideia, a Constituição de 1937 previa, em seu artigo 137, “dia de trabalho de oito horas, que 

poderá ser reduzido, e somente suscetível de aumento nos casos previstos em lei”.  

Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que incorporou a regra 

geral do Decreto nº 2.308 de 1904, estabelecendo a jornada de oito horas diárias. Logo depois, 

a Carta de 1946 dispôs que a “duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto nos 

casos e condições previstos em lei”. Já na Constituição do ano de 1967, foi determinada 

“duração diária do trabalho não excedente de oito horas, com intervalo para descanso, salvo 

casos especialmente previstos”. Em seguida a Emenda Constitucional (EC) nº 1 de 1969 seguiu 

praticamente a mesma redação. 

A Carta Constitucional de 1988, instituiu uma nova orientação, ao trazer no seu artigo 

7º, inciso 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”. Inovou também no inciso XIV do mesmo artigo, prevendo 

“jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociação coletiva”. 

No ano de 2017, foi sancionada a Lei nº 13.467, que alterou alguns artigos da CLT. No 

que tange a jornada de trabalho, chegou a ser sancionada a Medida Provisória (MP) nº 808 no 

mesmo ano, que previa a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso pode ser 

estabelecida apenas por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, como se 

pode observar abaixo: 

Art. 1º: A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 e em leis específicas, é facultado às 

partes, por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer 

horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de 

descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. § 1º  

A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput abrange os 

pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados 

e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, 

quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73. § 2º  É facultado às entidades 

atuantes no setor de saúde estabelecer, por meio de acordo individual escrito, 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados 

os intervalos para repouso e alimentação. 

 Ocorre, que a MP não foi convertida em Lei, voltando a valer a redação anterior da 

CLT.  
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Atualmente, passamos por um momento de reforma na legislação trabalhista proposta 

pelo atual governo de Michel Temer, que utiliza como argumento que o sistema brasileiro de 

regulação do trabalho é rígido6 e, portanto, deve ser alterado. No dia 20 de fevereiro do ano 

corrente, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, prorrogou por 

mais 60 dias a vigência da MP 8087. Ocorre que não foi formada a comissão mista para analisar 

a Medida Provisória no prazo estabelecido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia e por conta disso a vigência da MP nº 808 teve fim no dia 24 de abril deste ano8.  

Ressalta-se que a limitação da jornada de trabalho tem como principal foco a proteção 

à saúde e segurança do trabalhador, diminuindo os acidentes de trabalho. Segundo Amauri 

Mascaro Nascimento “o trabalho desenvolvido longamente pode levar a fadiga física e psíquica; 

daí a necessidade de pausas para evitar a queda do rendimento o acúmulo de ácido lático no 

organismo e a consequente insegurança do trabalhador9”. Diante disso, conclui-se que para que 

haja segurança, há a necessidade de limitação da jornada de trabalho.  

 

1.2  CONCEITO DE JORNADA DE TRABALHO  

 

Jornada de trabalho é a quantidade de labor diário de um empregado, ou seja, é o tempo 

que o empregado permanece à disposição do empregador durante um dia10.  

Segundo Pietro Borsari: 

A jornada de trabalho é a mensuração do tempo despendido no trabalho humano; é o 

trabalho realizado no tempo. Jornada deriva, etimologicamente, do latim dies (dia) e 

de seus complementos diurnus e diurnalis. Na origem, então, a palavra está associada 

ao trabalho realizado durante o dia11. 

 

                                                           
6 LIMA, Luís. Reforma trabalhista moderniza a lei e facilita criar empregos, mas deixa lacuna. Publicada em 

26/04/2017. Época. Disponível em: <https://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/04/reforma-trabalhista-

moderniza-lei-e-facilita-criar-empregos-mas-deixa-lacuna.html> . Acesso em: 21/03/2018. 
7 AZEVEDO, Alessandra. Governo prorroga Medida Provisória da reforma trabalhista. Publicada em 

20/02/2018. Correio Braziliense. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/20/interna_politica,661018/governo-

prorroga-medida-provisoria-da-reforma-trabalhista.shtml. Acesso em: 24/03/18. 
8 DI CUNTO, Raphael e LIMA, Vandson. Cai MP que ajusta reforma trabalhista. Publicada em 29/03/2018. 

Valor Econômico. Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/5416623/cai-mp-que-ajusta-reforma-

trabalhista. Acesso em:30/03/2018. 
9 NASCIMENTO,1992, p.252, apud, MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 32ª Edição. 2016, Ed. 

Saraiva, p. 56. 
10 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 32ª Edição. 2016, Ed. Saraiva, p. 564. 
11 CESIT, Carta Social e do Trabalho. n. 4. Campinas, 2016. p. 23. Disponível em: http://www.cesit.net.br/wp-

content/uploads/2017/10/Carta-Social-e-do-Trabalho-34.pdf. Acesso em: 20/03/2018. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/20/interna_politica,661018/governo-prorroga-medida-provisoria-da-reforma-trabalhista.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/20/interna_politica,661018/governo-prorroga-medida-provisoria-da-reforma-trabalhista.shtml
http://www.valor.com.br/politica/5416623/cai-mp-que-ajusta-reforma-trabalhista
http://www.valor.com.br/politica/5416623/cai-mp-que-ajusta-reforma-trabalhista
http://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/10/Carta-Social-e-do-Trabalho-34.pdf
http://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/10/Carta-Social-e-do-Trabalho-34.pdf
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É de importante analisar as questões relacionadas à duração do trabalho a partir da 

distinção de três expressões: jornada de trabalho, duração do trabalho e horário de trabalho. Nas 

palavras de Luciano Martinez: 

I) Duração do trabalho é o tempo de labor legalmente outorgado ou contratualmente 

oferecido a um empregado. Exemplo: a duração legal do trabalho dos bancários é de 

seis horas diárias e trinta horas semanais. II) Jornada de trabalho é o tempo que o 

empregado permanece à disposição do empregador durante um dia. Por isso, é uma 

redundância falar em jornada diária, porque toda jornada é obviamente diária; 

constitui, por outro lado, uma incoerência falar em jornada semanal ou mensal, porque 

jornada somente diz respeito ao dia, e nunca à semana ou ao mês. III) Horário de 

trabalho é a duração do trabalho com seus limites bem especificados, inclusive com a 

fixação dos intervalos. Exemplo: um específico bancário trabalha das 10h às 

16h15min, com quinze minutos de intervalo, fruídos entre as 12h e as 12h15min12.  

 

Ademais, podemos ainda analisar a jornada de trabalho sob três aspectos: do tempo 

efetivamente trabalhado, do tempo à disposição do empregador e do tempo in itinere13.  

Quando falamos em tempo efetivamente trabalhado, não são levadas em consideração 

as pausas do empregado durante o período que está na empresa, mas não está produzindo. Neste 

caso, considera-se apenas o tempo que o empregado efetua serviço para o empregador. No caso 

da expressão jornada de trabalho, o que se leva em consideração é o tempo à disposição do 

empregador, ou seja, do momento em que o trabalhador chega na empresa até o momento em 

que dela se retira. Por fim, ao falarmos de tempo in itinere, deve ser apreciado como jornada de 

trabalho desde o instante em que o empregado sai de sua residência até o instante de seu retorno. 

A CLT adotava como preceito o tempo posto à disposição do empregador, afastando 

assim, o critério do tempo efetivamente trabalhado: 

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. 

 

Com a nova Lei da Reforma trabalhista foi incluído o parágrafo 2º que dispõe:  

Art. 4º. § 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: 

I – práticas religiosas; 

II – descanso; 

III – lazer; 

                                                           
12 MARTINEZ, Luciano. Curso De Direito Do Trabalho. Saraiva, 2016, p. 599. 
13 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2015, p. 566. 
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IV – estudo; 

V – alimentação; 

VI – atividades de relacionamento social; 

VII – higiene pessoal; 

VIII – troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a 

troca na empresa.” 

 

O principal intuito da inclusão deste dispositivo é evitar o pagamento de horas extras ao 

empregado que, apesar de estar na empresa, não está de fato à disposição do empregador, mas 

sim realizando atividades de interesse próprio. 

 

1.3  NATUREZA JURÍDICA 

 

Segundo Sérgio Pinto Martins14, a jornada de trabalho possui natureza mista, possuindo 

características de natureza pública no que tange o interesse do Estado em limitar a jornada de 

trabalho e de natureza privada visto que as partes podem fixar limite inferior ao estabelecido 

na legislação. 

 

1.4  FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA 

 

Por se tratar de um ramo dinâmico, o direito do trabalho sofre progressivas alterações 

ao longo do tempo, especialmente no que refere-se à adequação entre os interesses do capital 

e do trabalho.  

O principal objetivo da flexibilização das normas trabalhistas é conciliar as mudanças 

de ordem econômica, social e tecnológica que existe na relação trabalho e capital. Quando 

se fala em flexibilização da jornada de trabalho, nos remete à possibilidade do empregado 

entrar mais cedo, saindo mais cedo do trabalho, ou então ingressar mais tarde, saindo, 

também, em horário mais adiantado que o comum, ou ainda, trabalhar mais horas durante 

dia ou semana para trabalhar um menor número de horas em outro dia ou semana.  

A maleabilidade oferecida pela flexibilização visa assegurar as regras mínimas ao 

empregado e, em compensação, garantir a sobrevivência da empresa. É uma forma de 

                                                           
14 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2015, p. 565. 
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combinar as normas vigentes com as necessidades e proveito dos trabalhadores e da 

empresa, através do contrato de trabalho.  

É possível verificar diversos arranjos de jornada de trabalho que podem ser definidos 

a partir da proposta idealizada por Berg, Bosch e Charest de forma: 

(1) unilateral, na qual o empregador faz uso de seu poder discricionário para definir 

a jornada dos empregados; (2) negociada, quando representações do trabalhador e 

do empregador definem conjuntamente o tempo de trabalho; (3) mandatária, para o 

caso em que o Estado assume o papel central na definição da jornada; ou, 

possivelmente, a partir de uma combinação particular dos casos anteriores15. 

Quadro: Elementos estruturais das configurações16 

Variável Unilateral Negociado Mandatário 

Elementos estruturais- 

Quem define o tempo 

de trabalho? 

Empregador Parceiros sociais 

autônomos 

Estado 

Nível em que o tempo 

de trabalho é definido 

Micro (empresa e 

estabelecimento) 

Multi-nível (nacional, 

industrial, empresa e 

estabelecimento) 

Macro (nacional e 

industrial) 

Extensão de cobertura Exclusiva Inclusiva Inclusiva 

Mecanismo Prerrogativa do 

empregador 

Acordos ou convenções 

coletivas 

Lei e extensão de 

acordos ou convenções 

coletivas 

Execução Individuais e 

empregadores em 

grandes companhias 

Representação 

autônoma dos 

trabalhadores 

Fiscais do trabalho e 

poder “emprestado” dos 

representantes sindicais 

e conselhos de empresas 

 

Em seu artigo 7º, a Constituição brasileira de 1988 previu algumas possibilidades de 

flexibilização, como por exemplo, a possibilidade de redução salarial por convenção ou 

acordo coletivo de trabalho (art. 7º, VI), a redução ou compensação da jornada poder ser 

realizada por convenção ou acordo coletivo (art. 7º, XIII), a jornada de seis horas para o 

trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva (art. 

7º, XIV), entre outros.  

                                                           
15 BERG, BOSCH E CHAREST, 2014, apud CESIT, Carta Social e do Trabalho, Campinas, 2016. p. 27. 
16 BERG, BOSCH E CHAREST, 2014, apud CESIT, Carta Social e do Trabalho, Campinas, 2016. p. 27. 
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A discussão acerca da duração da jornada de trabalho ocorre em todo mundo, onde 

quer que se contemplem relações sociais de produção. Toda via, em especial, nas economias 

subdesenvolvidas, como no caso do Brasil, surgem dificuldades adicionais para o 

acareamento da questão. De acordo com Jorge Calvete, as dificuldades seriam: 

(1)a resistência do setor empresarial (mais dependente do mais-trabalho, enquanto 

unidade produtiva intensiva em mão de obra; além de que a percepção empresarial 

fica restrita ao horizonte de curto prazo, que contém um impacto direto nos custos 

da empresa), (2) a fragilidade do movimento sindical (é fácil perceber este aspecto, 

na medida em que foi o movimento operário que historicamente conquistou 

reduções na jornada de trabalho, seja via acordos ou contratos coletivos, ou seja 

propriamente via legislação), (3) a forte informalidade no mercado de trabalho, (4) 

o baixo nível salarial, que tende a induzir os trabalhadores a fazerem mais horas 

extras de trabalho, (5) a heterogeneidade da economia, com marcadas discrepâncias 

de realidades entre as regiões Norte e Sul do país), (6) a diversidade ocupacional 

(com desigualdades salariais elevadas) e, por fim, (7) a pouca fiscalização do 

trabalho17. 

 

Importante salientar que as configurações de jornadas de trabalho flexíveis podem 

ocorrer tanto de forma a ser positiva ao trabalhador, como extremamente prejudicial. Quando 

se analisa o tempo de trabalho flexibilizado que garante os direitos ao trabalhador, tais como: 

remuneração, férias, seguro-desemprego, contribuição previdenciária, etc. e somado a isso, 

faz parte de seus próprios interesses, é possível que o resultado seja bom para o empregado. 

Em oposição, quando esse tipo de vínculo, em relação à jornada, não é de desejo do 

trabalhador ou quando os direitos trabalhistas não são garantidos, o significado tende a ser 

precarização do trabalho. 

No caso do Brasil a reforma trabalhista atual, no que se refere à jornada de trabalho 

em relação a flexibilização, não prevê a fixação de mecanismos de proteção ao trabalhador 

para garantir um volume adequado de tempo, remuneração e ritmo de trabalho, bem como a 

segurança do empregado. 

 

1.5 TEMPO À DISPOSIÇÃO 

 

Todo tempo em que o trabalhador estiver à disposição da empresa, trabalhando 

efetivamente ou não, deverá ser computado como jornada de trabalho. Isso é chamado de 

                                                           
17 CALVETE, 2010, apud CESIT, Carta Social e do Trabalho, Campinas, 2016. p. 26 
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ficção legal, criada pelo legislador brasileiro com a finalidade de proteger os empregados 

dos abusos do poder econômico que venham a ser cometidos pelo empregador. 

 

1.5.1. HORAS IN ITINERE 

 

Horas in itinere equivale ao tempo despendido pelo trabalhador entre a sua residência e 

o local de trabalho. Entretanto, esse lapso de tempo só era computado como de efetivo serviço 

quando a empresa estivesse situada em local de difícil acesso e não existisse viabilidade por 

meio de transporte público regular, levando em consideração os horários de início e término 

da jornada de trabalho, utilizando-se o empregado, do transporte fornecido pelo empregador.  

Nesse sentido, a Súmula 90 do TST dispõe: 

I— O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, 

até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, 

e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. 

II — A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do 

empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o 

direito às horas in itinere (ex-Orientação Jurisprudencial 50 — Inserida em 1º-2- 

1995) 

III — A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in 

itinere (ex-Súmula 324 — RA 16/1993, DJ, 21-12-1993). 

 

Inspirada na referida súmula e na jurisprudência já consolidada, a Lei nº 10.243/2001, 

incluiu ao artigo 58 da CLT o seguinte parágrafo: 

§2º- “O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, 

por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo 

quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o 

empregador fornecer a condução”. 

 

Portanto, era necessária a ocorrência de dois requisitos: local de difícil acesso ou 

ausência de transporte público regular e o fornecimento da condução pelo empregador. 

Ademais, caso o empregador cobre pelo fornecimento do transporte não impede reivindicação 

do trabalhador em relação às horas de trajeto, conforme súmula abaixo: 

TST. SÚMULA Nº320. HORAS “IN ITINERE. OBRIGATORIEDADE DE 

CÔMPUTO NA JORNADA DE TRABALHO. O fato de o empregador cobrar, 

parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido, para local de difícil 

acesso, ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção do 

pagamento das horas “in itinere”. 
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O entendimento jurisprudencial considera como horas in itinere o tempo que o 

trabalhador gasta caminhando do portão da empresa até o lugar onde realiza o trabalho, por 

considerar de difícil acesso e por não possuir transporte. A Orientação Jurisprudencial 

Transitória 36 da SDI-1 do TST demonstrou a seguinte conjectura: 

HORA IN ITINERE. TEMPO GASTO ENTRE A PORTARIA DA EMPRESA E O 

LOCAL DO SERVIÇO. DEVIDA. AÇOMINAS. Configura-se como hora IN 

ITINERE o tempo gasto pelo obreiro para alcançar seu local de trabalho a partir da 

portaria da Açominas. 

 

O próprio TST sumulou posicionamento no o qual o tempo necessário ao deslocamento 

do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho seria considerado como à 

disposição do empregador quando superado o limite de dez minutos diários. 

Súmula 429 do TST. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4º DA 

CLT. PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE 

TRABALHO. Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, 

o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o 

local de trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários (Res. 

174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31-5-2011). 

 

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.647/2017, as horas in itinere não serão mais 

consideradas como tempo à disposição do empregador e, portanto, não integrarão mais a 

jornada de trabalho. Atualmente, para manter esse tempo de deslocamento como parte da 

jornada, o sindicato deverá incluir cláusula no acordo coletivo com essa finalidade, sob pena de 

redução desse direito para os trabalhadores.18 Nos próximos capítulos, abordaremos com mais 

detalhes a reforma trabalhista. 

 

1.5.2. INTERVALOS INTRAJORNADA- INTERVALO PARA REPOUSO E 

ALIMENTAÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 24, dispôs que “toda pessoa 

tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do 

trabalho e às férias periódicas pagas”. Versa, portanto, sobre uma proteção oferecida ao 

trabalhador, visando principalmente, a sua saúde e integridade física.  

                                                           
18 DIAP- Reforma Trabalhista e seus reflexos sobre os trabalhadores e suas entidades representativas. Edição nº 

9, Ano VII – 2017. p. 39.  
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Intervalos intrajornada são os intervalos concedidos dentro de cada jornada de trabalho 

para repouso e alimentação.  

A CLT prevê a concessão do intervalo para repouso e alimentação, conforme 

orientação de medicina e segurança do trabalho19
. 

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é 

obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, 

no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 

contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um 

intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.  

 

 Em regra, o empregador não pode eliminar o período de descanso previsto em lei. 

Nem mesmo norma coletiva podia suprimir ou fracionar o intervalo, salvo a exceção criada 

pela Lei nº 13.103/2015, ao introduzir o §5º ao artigo 71 da CLT, autorizando os motoristas, 

desde que por norma coletiva, a reduzirem ou o fracionarem o intervalo. 

§ 5º- O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele 

estabelecido no § 1o poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término 

da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto 

em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude 

das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, 

cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos 

rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a 

remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. 

 

Portanto, apenas os empregados do setor de transporte coletivo de passageiros podem 

ter seus intervalos intrajornada fracionados e/ou reduzidos por conta da natureza do serviço e 

em virtude das condições especiais do trabalho a que são submetidos. 

O parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, prevê que quando não for concedido o intervalo 

intrajornada ou intervalo entre jornadas, a hora extra com adicional de 50% é devida ao 

empregado, como nos casos em que trabalhou além da jornada contratual ou legal. Sendo assim, 

caso o empregado que foi contratado para trabalhar oito horas diárias, com uma hora de 

intervalo, venha a trabalhar durante o intervalo, terá direito à remuneração deste período, 

devendo ser paga a hora mais o adicional de 50%. Porém, se o empregado trabalhar durante o 

intervalo, mas sair uma hora mais cedo, entende-se que ele compensou a hora a mais trabalhada 

pela saída antecipada. 

SÚMULA 437, I, DO TST - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a 

concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a 

                                                           
19 MARTINEZ, Luciano. Curso De Direito Do Trabalho. Saraiva, 2016, p. 702. 
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empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e 

não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da 

remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo 

da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.  

 

Importante atentar-se também para sistemática que envolve os trabalhadores rurais, na 

qual qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas será obrigatória a concessão 

de um intervalo para repouso e/ou alimentação. 

Com a reforma trabalhista, os parágrafos 3º e 5º do artigo 71 sofreram alterações, 

prevendo agora que acordo ou convenção coletiva poderá reduzir o intervalo intrajornada para 

trinta minutos. Nas jornadas situadas entre quatro e seis horas, é obrigatório um intervalo de 

quinze minutos. Com exceção das situações que não prejudiquem a saúde e que sejam 

vantajosas para o trabalhador, como exemplo as refeições servidas no local de trabalho ou 

próximo ao serviço e o empregado puder deduzir esse tempo de sua jornada normal, não se 

deve aprovar acordo ou convenção coletiva com essa finalidade.  

 

1.6  COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

 

Falaremos agora sobre a compensação do labor extraordinário, ressaltando que este deve 

ser incomum ou transitório, para não transformar a jornada máxima legal em outra superior. 

Neste tópico, será exposto o modelo de compensação de jornada adotado pela legislação 

brasileira, qual seja, o banco de horas. 

Entende-se por regime de compensação quando em um dia houver o aumento da jornada 

pela correspondente diminuição em outro, assegurando o limite de horas semanais ou mensais 

previstas na legislação20.  

 

 

 

 

                                                           
20 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 11ª Edição. São Paulo, Ed. Gen, p. 635. 
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1.6.1. BANCO DE HORAS 

 

Criado inicialmente pela MP nº 1.709/98 para compensações em até 120 dias, após 

alterou-se a redação através da MP nº 2.164/01, para compensações em até um ano21. 

A nomenclatura “banco de horas” provêm da semelhança a um banco onde há créditos 

e débitos na conta, permitindo ao empregado, ao invés de receber o excedente em pecúnia, 

dentro de um ano pode compensar esse excesso. Esse instituto autoriza o empregador a exigir 

do empregado a prestação de jornada suplementar até o limite máximo de dez horas diárias, 

sem gerar retribuição pecuniária22. 

Ressalta-se que o instituto do banco de horas alcança todos os trabalhadores, 

independentemente da modalidade de contratação, se por prazo determinado ou 

indeterminado. Ademais, a compensação das horas extras deverá ser feita durante a vigência 

do contrato, caso ocorra a rescisão do contrato, sem que tenha havido a compensação das 

horas extras trabalhadas, o empregado tem direito ao recebimento destas horas, com o 

acréscimo previsto na convenção ou acordo coletivo, não podendo ser inferior a 50 % da hora 

normal, conforme o artigo 6º, § 3º da Lei nº 9.601/98. 

Podemos citar como exceção, o caso dos trabalhadores contratados pelo sistema de 

tempo parcial, que eram regidos pela antiga disposição do artigo 58-A da CLT, não existindo 

previsão para a compensação das horas extras. Porém, com a entrada em vigor da Lei nº 

13.467, o § 5º do artigo 58-A, prevê a compensação das horas suplementares da jornada de 

trabalho normal dos trabalhadores de regime por tempo parcial, devendo ser compensadas até 

a semana imediatamente posterior à da sua execução ou caso não sejam compensadas, deve 

ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente. 

A troca de horas excedentes da jornada legal ou convencional por folgas 

compensatórias deve ocorrer por iniciativa do empregador, sob pena de serem pagas como 

extraordinárias quando chegar ao limite de quarenta e quatro horas acumuladas ou for 

alcançado o limite temporal de um ano de permanência no banco de horas.   

                                                           
21 A MP 1.709/98 foi reeditada por diversas vezes até a última de nº 2.164, tendo sua vigência por prazo 

indeterminado por força da EC nº32/01, que modificou o artigo 62 da Carta Constitucional. 
22 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 11ª Edição. São Paulo, Ed. Gen. 
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A antiga redação do art. 59 da CLT dispunha o seguinte: 

§ 2º 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. 

 

§ 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. 

 

Agora, pós reforma trabalhista, o artigo 59 da CLT tem a seguinte disposição: 

 

§ 2º 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. 

 

§ 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. 

 

A Lei nº 13.467/17, que alterou o artigo 59 da CLT, passou a estabelecer que o banco 

de horas poderá ser fixado por acordo individual, tendo como consequência a permissão para 

que o trabalhador seja obrigado a fazer horas extras nos dias de alta demanda da empresa, 

compensando-as nos de baixa demanda, ficando sem receber as horas extras.  Com isso, ao 

permitir que o banco de horas possa ser negociado individualmente, a reforma suscita que as 

horas extraordinárias pagas na forma de hora extra diminuirão, dando lugar à contratação 

individual da jornada de trabalho e a consequente precarização dos direitos dos empregados.23 

Ainda, o banco de horas pode ser classificado em fixo ou variável. O banco de horas 

fixo, deve ter o ajuste prévio dos horários de trabalho e dos períodos de sobrejornada e de 

compensação. Já no caso do banco de horas variável, o trabalho extra varia de acordo com a 

demanda e a folga compensatória também, ou seja, o trabalhador permanece após o horário 

caso tenha movimento na empresa e compensa quando for oportuno para os negócios24. 

Segundo Sérgio Pinto Martins:   

                                                           
23 CESIT- Movimento sindical e negociação coletiva. Texto de discussão nº5. Campinas, 2017.p.12. 
24 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 11ª Edição. São Paulo, Ed. Gen. 
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São vantagens do “banco de horas”: evitar dispensa dos trabalhadores em épocas de 

crise; adequar a produção; evitar ociosidade do trabalhador; reduzir horas extras e 

seu custo compensar o sábado, compensar dias no final de ano, etc25.  

Usualmente, as empresas habituam fazer com que o trabalhador labore uma hora a mais 

por dia, de segunda a quinta, para não trabalhar aos sábados. Há ainda, a possibilidade de o 

empregado trabalhar mais horas por dia, através do sistema de compensação, para não precisar 

trabalhar durante o Carnaval, o Natal e o Ano Novo ou ainda para não trabalhar nas emendas 

de feriados.  

Importante ressaltar que, antes da Constituição de 1988, os homens faziam a 

compensação de horários de trabalho através de acordo individual, por vezes no próprio 

contrato de trabalho. Já as mulheres e os menores somente podiam fazer a compensação da 

jornada de trabalho por meio de convenção ou acordo coletivo26. A Súmula 108 do TST 

dispunha que “a compensação de horário semanal deve ser ajustada por acordo escrito, não 

necessariamente em acordo coletivo ou convenção coletiva, exceto quanto ao trabalho da 

mulher”27. Atualmente não mais existe essa diferenciação para compensação de jornada, 

homens e mulheres estão submetidos as mesmas regras.   

 

1.7 FÉRIAS 

 

O direito às férias remuneradas é aplicado a todos os trabalhadores regidos pela CLT e 

aos que não são regidos por ela, mas sua aplicação pode ser realizada de forma subsidiária. O 

período de férias condiz com o descanso anual remunerado no qual o empregado tem direito a 

usufruir, desde que tenha conquistado o direito. Ademais, as férias estão previstas na 

Constituição, em seu art. 7°, XVII, como um dos direitos sociais mínimos dos trabalhadores 

com vínculo permanente (urbanos, rurais e domésticos) e dos trabalhadores avulsos. 

Primeiramente, a CLT concedia, em seu artigo 132, o período de quinze dias úteis de 

férias. Após a Lei nº 816/49, majorou o gozo de férias para vinte dias úteis e mais tarde, no ano 

de 1977, o Decreto-Lei nº 1.535, alterou para trinta dias corridos o período de fruição das férias. 

No caso dos empregados domésticos, a primeira Lei a regulamentar a concessão de férias foi a 

                                                           
25 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2015, p. 584. 
26 Idem, p. 585. 
27 Idem, p. 585. 
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Lei nº 5.859/72. Após, a Lei nº 11.324/06, determinou vinte dias úteis para que usufruam das 

férias e no ano de 2015 a Lei Complementar 150/15, majorou para trinta dias.  

A regra é que as férias sejam gozadas em trinta dias corridos. Ocorre que há uma posição 

divergente28 que afirma que os dias de férias devem ser contados em dias úteis, utilizando como 

argumento que a Convenção nº 132 da OIT, em seu artigo 6º, inciso I, exclui os feriados da 

contagem. Além disso, em casos excepcionais, as férias poderão ser concedidas em dois 

períodos, não inferior a dez dias corridos. Trata-se de excepcionalidade prevista pelo § 1° do 

art. 134 da CLT. 

Tem direito às férias o empregado que completar doze meses de serviço e deve usufruir 

nos doze meses subsequentes à aquisição, por força do artigo 134 da CLT. Ressalta-se que a 

contagem é feita pela data da admissão. Por cada mês, o empregado tem o direito 1/12 de férias, 

quando a fração atinge 12/12, adquire-se o direito a férias integrais. É o empregador quem 

define o período de concessão de acordo com suas conveniências operacionais. 

Caso ocorra faltas injustificadas durante o período aquisitivo, no caso dos empregados 

por tempo integral, será reduzida a quantidade de dias do período de descanso, conforme 

previsão do dispositivo abaixo: 

Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, 

o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:  

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) 

vezes;  

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) 

faltas;  

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) 

faltas;  

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e 

duas) faltas.  

§ 1º - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.  

§ 2º - O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de 

serviço.  

 

Antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, que revogou o artigo 130-A, havia a 

previsão para o gozo das férias pelos empregados contratados sob regime de tempo parcial, 

utilizando da proporção do número de horas semanais para as quais foi contratado ao número 

de dias de férias que serão fruídas.  

Art. 130-A.  Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze 

meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na 

seguinte proporção:        

                                                           
28 FRANCO, Georgenor. Convenção 132 da OIT e seus reflexos. Revista Synesis, 2002. p. 141. 
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I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até 

vinte e cinco horas;    

II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, até vinte 

e duas horas;      

III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze horas, até 

vinte horas;       

IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze 

horas;        

V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;          

VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco horas.         

Parágrafo único.   O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver 

mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de 

férias reduzido à metade.   

 

O principal objetivo para concessão das férias é eliminar as toxinas derivadas da fadiga 

e que não foram liberadas nos descansos semanais, um período maior para descansar permite 

reposição de energia e restaura o equilíbrio do organismo29. 

De acordo com o disposto no art. 135 da CLT, a concessão das férias será comunicada 

por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, trinta dias. Caso as férias sejam 

concedidas além dos doze meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o 

direito, prevê o art. 137 da CLT, bem como a Súmula 81 do TST, que o empregador pagará em 

dobro a respectiva remuneração.  

O empregado perderá o direito a férias de acordo com a previsão do artigo 133 da CLT, 

nos seguintes casos: 

 Art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: 

I - deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à sua saída; 

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias; 

III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias em virtude de 

paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e 

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de 

auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. 

 

É válido diferenciar as espécies de férias, existindo as férias individuais e as coletivas. 

A primeira, diz respeito àquelas conferidas por conta da necessidade de descanso anual dos 

trabalhadores. Já a segunda, são impostas aos trabalhadores por conveniência da empresa, 

diante de situações em que seja evidenciado excesso de produção ou diminuição da demanda. 

As férias são remuneradas de acordo com os termos do art. 142 da CLT, que dispõe que 

o empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua 

concessão, com o acréscimo de um terço, conforme previsão constitucional. De acordo com o 

                                                           
29 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 11ª Edição. São Paulo, Ed. Gen, p. 734. 
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art. 143 da CLT, pode o empregado contratado sob trabalho em regime de tempo integral 

converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor do 

vencimento que lhe seria devida nos dias correspondentes.  

No caso dos trabalhadores em regime de tempo parcial, a Lei nº 13.467 eliminou a 

proporcionalidade antes prevista pela CLT. Agora, com a atual redação, qualquer trabalhador 

em regime de tempo parcial terá direito a gozar de 30 dias de férias. Ademais, passou a ser 

permitido ao trabalhador em regime de tempo parcial, converter um terço do período de férias 

a que tiver direito em abono pecuniário. 

Após a reforma trabalhista, o artigo 134, § 1º prevê que, desde que o empregado 

concorde, as férias poderão ser gozadas em até três períodos, sendo que um deles não poderá 

ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, 

cada um. No caso de férias coletivas, é sempre importante uma cláusula no acordo para 

preservar o interesse da categoria. Essa alteração trouxe como principal vantagem para o 

empregador maior flexibilidade para conceder as férias de acordo com o que lhe for 

conveniente.  

 

1.7.1  FÉRIAS: CLT X CONVENÇÃO Nº 132 OIT 

 

Como já mencionado, o Brasil é signatário da Convenção nº 132 da OIT, que versa 

sobre as férias remuneradas, que foi recebida no nosso sistema como lei ordinária federal, 

revogando qualquer disposição que tenha sentido contrário a suas determinações.  

O artigo 5.1 da Convenção nº132 dispõe que poderá ser exigido um período mínimo 

de trabalho para que seja concedido o período de férias remuneradas. Ficando a cargo dos 

órgãos competentes do país interessado, fixar a duração mínima de tal período, que segundo 

a Convenção não poderia ultrapassar seis meses.  

Diante do exposto acima, questiona-se a validade do artigo 130 da CLT, que estabelece 

que o período de aquisição das férias será de um ano. Para Sérgio Pinto Martins, o dispositivo 
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da Convenção nº 132 é contraditório, pois ora menciona férias anuais remuneradas, um ano e 

em caso algum deverá ultrapassar seis meses30: 

É absurdo falar em férias anuais e período aquisitivo de seis meses. A referência a 

seis meses como período aquisitivo indica que a expressão empregada na norma 

internacional é imprópria, inadequada. Assim, é preferível a interpretação que 

resulte válida a norma em seu conjunto, sem que exista antagonismos31. 

 

É necessário interpretar de forma sistemática a norma internacional no sentido de fixar 

o período aquisitivo, no caso do Brasil, em um ano. No que tange à cessação do contrato de 

trabalho, o trabalhador terá direito a férias proporcionais indenizadas, desde que tenha 

trabalhado por mais de seis meses.  

De acordo com a norma da OIT, em seu artigo 3.3, as férias não poderão ser inferiores 

à vinte e um dias, na legislação brasileira a previsão de gozo das férias é de 30 dias sem fazer 

qualquer distinção quanto ao tipo de trabalhador. 

Outro ponto que é importante destacar, trata da ocorrência dos feriados durante o curso 

do período de férias. Segundo o art. 6.1 da Convenção nº 132 da OIT, dispõe que os feriados 

oficiais ou costumeiros, quer se situem ou não dentro do período de férias anuais, não serão 

computados como parte das férias anuais, porém nossa legislação sequer trata do tema. Diante 

disso, revoga-se o art. 130 da CLT no ponto em que faz referência a dias corridos, não 

podendo ser computados os feriados que ocorram dentro do período de férias. 

Em relação ao período de concessão, o art. 134 da CLT prevê que as férias serão 

concedidas por ato do empregador, porém de acordo com os artigos 10.1 e 10.2 da Convenção 

nº 132, deve combinar esse primeiro fator com os seguintes requisitos: 

I) Necessidade de trabalho, que depende do interesse do empregador; 

II) Consulta prévia ao empregado, feita pelo empregador, salvo se existir regulamento, 

acordo coletivo, sentença arbitral ou qualquer forma, de acordo com a prática nacional; 

III) Possibilidade de repouso e diversão para o empregado. 

O artigo 8.1 da Convenção nº 132 da OIT, prevê que o fracionamento do período de 

férias anuais remuneradas poderá ser permitido pela autoridade competente de cada país. 

Seguindo esse entendimento a CLT dispõe sobre isso nos parágrafos do art. 134, entretanto, 

                                                           
30 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Atlas. São Paulo. 2015. p.665. 
31 Ibidem, p.665. 



34 

 

fica derrogado o §1º, pois prevê o fracionamento mínimo de dez dias, enquanto a norma 

internacional, faz previsão de fracionamento de pelo menos quatorze dias.  

Ressalta-se que as situações mais favoráveis ao empregado previstas na legislação 

nacional ficam mantidas, por força do princípio da norma mais favorável ao trabalhador, que 

é um dos vértices do direito do trabalho. 

Diante do exposto, concluímos que a Convenção nº 132 da OIT trouxe diversas 

consequências para a CLT, porém ainda é necessário debates e estudos mais aprofundados 

sobre o tema. Apenas a jurisprudência mostrará o que foi recepcionado e o que foi modificado 

pela norma. Deve o legislador brasileiro se adaptar às regras trazidas pela Convenção da OIT 

para que não cause insegurança jurídica aos interessados, pois até o presente momento ainda 

não há definição de como aplicar a norma internacional a nossa legislação. 

Necessária se faz a análise de como os institutos mencionados neste capítulo são 

aplicados na jurisprudência nacional, para que seja possível compreender os impactos diretos 

que as mudanças introduzidas pela Lei nº 13.467/17 trarão a vida do trabalhador.  
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2 . ANÁLISE DAS JURISPRUDÊNCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Como demonstrado no capítulo anterior, a jornada de trabalho e os institutos 

envolvidos sofreram diversas alterações no decorrer do tempo, seja por alterações na 

legislação ou por mudança na interpretação da jurisprudência. Diante disso, passaremos a 

observar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a respeito do tema. 

 

2.1 JORNADA IN ITINERE 

 

Primeiramente, vale demonstrar o entendimento do TST sobre jornada in itinere, 

extraído do processo nº AIRR-240-18.2010.5.18.0129, que tornava cristalina a interpretação 

de que a natureza salarial das horas in itinere, não pode ser afastada por meio de acordo 

coletivo, o que pode ser visto no trecho a seguir:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. horas in itinere. 

Impossível supressão do pagamento de horas in itinere por meio de acordo ou 

convenção coletiva, conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior. 

Tendo o TRT consignado, em seu Acórdão, a existência dos requisitos que ensejam 

o pagamento desta verba, não ser permite, nesta instância recursal, reexaminar fatos 

e provas para decidir diversamente, Aplicação da Súmula nº 126/TST. Agravo de 

Instrumento não provido32. 

 

Anteriormente, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão 

unânime do Recurso de Revista (RR) nº 10109/02, tendo como relator o ministro Emmanoel 

Pereira, reconheceu a possibilidade de empresas e empregados firmarem acordo coletivo em 

torno do pagamento do tempo de deslocamento do trabalhador ao emprego. O ministro fixou 

que o objeto da demanda era referente a cláusula de acordo coletivo de trabalho na qual se 

estabeleceu o pagamento de uma hora in itinere diária, não obstante o tempo médio gasto por 

dia para se percorrer o trecho entre a residência e o local da prestação dos serviços ser superior 

ao fixado. 

 O Tribunal manteve a decisão do TRT-PR, que considerou correto o entendimento 

de que as partes, em livre manifestação de vontade, acordaram previamente a respeito das 

                                                           
32 BRASIL, TST - AIRR: 2401820105180129 240-18.2010.5.18.0129, Relator: Maria Laura Franco Lima de Faria, 

Data de Julgamento: 29/02/2012, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/03/2012. 



36 

 

horas in itinere, não se podendo estender o previsto em instrumento normativo e deferir o 

excedente da extrapolação dessas horas de acordo com o tempo despendido no percurso.  

Considerou o ministro Emmanoel Pereira, ao negar o recurso, que: 

A Carta Magna, em seu artigo 7º, XXVI, dispõe sobre o reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho, devendo, assim, ser considerado o 

pactuado entre os empregados e empregadores no tocante às horas in itinere, sob 

pena de ferir o texto constitucional, tornando letra morta a previsão de negociação 

coletiva33. 

 

No ano de 2005, o TST editou a Súmula nº 90, dispondo que as horas in itinere 

somente compreenderão o percurso não compreendido pelo transporte público regular. Frisa-

se que a mencionada Súmula incorporou, em sua redação, o conteúdo previsto na Súmula nº 

325 do TST, consequentemente cancelada, de que se houver transporte público em parte do 

trajeto apenas, as horas in itinere serão consideradas apenas na outra parte do percurso. 

Súmula nº 90 do TST 

HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulas nºs 324 

e 325 e as Orientações Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) - Res. 129/2005, 

DJ 20, 22 e 25.04.2005  

I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, 

até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público 

regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho.  

II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do 

empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o 

direito às horas "in itinere".  

III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas 

"in itinere".  

IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em 

condução da empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não 

alcançado pelo transporte público.  

V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, 

o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre 

ele deve incidir o adicional respectivo.  

 

Em 2016, ocorreu um julgamento histórico no TST, no qual o Pleno afastou 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) para manter a invalidade da cláusula de 

acordo coletivo sobre horas de deslocamento no processo nº RR-205900-57.2007.5.09.0325. 

No referido processo, o TST negou provimento aos embargos da Usina de Açúcar Santa 

Terezinha Ltda., de Maringá (PR) em razão de cláusula contratual que previa o fornecimento 

de transporte pelo empregador, fixando em uma hora diária o tempo despendido no trajeto. 

                                                           
33 BRASIL, TST - RR 10109/2002.052.1500-0, Relator Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 09/04/2010, 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 12/04/2010. 
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Ocorre que esta hora seria calculada sobre o piso da categoria e não integraria os salários para 

nenhum efeito contratual e legal, bem como não seria computada como jornada 

extraordinária. 

Durante o julgamento entraram em pauta duas decisões do STF que decidiram em 

favor da prevalência da autonomia coletiva, no qual a Corte Suprema admitiu a quitação 

ampla aos trabalhadores que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária do Banco do Estado 

de Santa Catarina pelo Recurso Extraordinário (RE) nº 590415, bem como a  decisão 

monocrática do ministro Teori Zavascki, que conferiu validade a acordo coletivo, no RE nº 

895759, que suprimiu horas in itinere numa usina em Pernambuco. Por maioria, o Pleno do 

TST entendeu que os precedentes do STF não se aplicavam ao caso discutido. 

Por fim, o TST condenou a Usina ao pagamento das horas in itinere, seguindo o 

entendimento da Súmula 90 do TST, que prevê a remuneração das horas in itinere com o 

adicional horas extras de no mínimo 50%, em conformidade com o inciso XVI do artigo 7º 

da Constituição Federal. 

 

2.2 INTERVALO INTRAJORNADA 

 

O TST coleciona julgados que invalidaram a cláusula de redução de intervalo 

intrajornada pelas empresas. Em 2013, a Sétima Turma do Superior Tribunal do Trabalho, de 

forma unânime, decidiu negar provimento ao ARR nº 23800-05.2007.5.01.0343 interposto 

pela Companhia Siderúrgica Nacional, por ter reduzido o intervalo intrajornada dos 

trabalhadores. Apesar de a redução ter sido realizada através de acordo coletivo, a CSN foi 

condenada a pagar o total do período correspondente, com acréscimo de 50%, de acordo com 

a Súmula 437, itens I e II, do TST. O relator do caso, ministro Cláudio Brandão, alegou que 

o interesse público predominante no caso em tela é o de evitar o custeio de possível 

afastamento do empregado por doença ocupacional, conforme dispõe o artigo 8º, parte final, 

da CLT. 

Outro caso de repercussão se deu em 2014, quando a Sétima Turma do Superior 

Tribunal do Trabalho, no RR nº 565-90.2013.5.12.0052, condenou a empresa Malwee Malhas 

Pomerode Ltda. a pagar em dobro a uma funcionária o período do intervalo intrajornada 
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reduzido por convenção coletiva. De acordo com a reclamação trabalhista, a empresa permitia 

um intervalo de apensas 30 minutos para alimentação e descanso. Na contestação, a empresa 

alegou que seguia o previsto pela Portaria nº 42 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Incialmente a Vara do Trabalho de Timbó (SC) julgou procedente o pedido da 

funcionária, alegando que a empresa não tinha autorização específica do MTE para todo o 

período em que ela trabalhou na malharia. Após a empresa recorrer da decisão, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) modificou a sentença no RO nº 565/2013-0052-12 

para considerar válida a redução, alegando que a Portaria nº 42 do MTE, revogada em 2010, 

autorizava a redução, e a omissão do órgão governamental em emitir nova autorização "é fato 

público e notório na seara trabalhista". Diante disso, concluiu que não se deveria penalizar a 

empresa por ter seguido a orientação da autoridade pública. 

A reclamante recorreu ao TST, que decidiu dar provimento ao recuso, alegando que o 

empregador precisa de autorização específica do MTE para poder reduzir o intervalo, ainda 

que por norma coletiva, por se tratar de matéria pacificada no Tribunal. 

RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. INTERVALO 

INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA E AUTORIZAÇÃO 

GENÉRICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INVALIDADE. É inválida 

cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que contempla a supressão ou 

redução do intervalo intrajornada, que constitui medida de higiene, saúde e 

segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (arts. 71 da CLT e 7.º, 

XXII, da CF/88), infenso à negociação coletiva (Súmula 437, II, do TST). Não altera 

essa conclusão a existência de autorização genérica por parte do Ministério do 

Trabalho (Portaria 42/2007 do MTE). Precedentes. Recurso de revista conhecido e 

provido34. 

 

Decisão importante tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho no RR nº 142100-

65.2003.5.17.0004, definiu que as operadoras de telemarketing possuem o direito a dez 

minutos de intervalo a cada noventa minutos trabalhados, utilizando como base o artigo 72 

da CLT, conforme redação abaixo: 

Art. 72 - Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou 

cálculo), a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo 

corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos da duração normal 

de trabalho. 

 

No decorrer da sessão que julgou a definição do intervalo aos operadores de call 

center e que negou os embargos interpostos pela empresa Brasilcenter Comunicações, o TST 

                                                           
34 BRASIL, TST- RR-565-90.2013.5.12.0052, Relator: Delaíde Miranda Arantes, Data do Julgamento: 

18/06/2014, 7ª Turma. 
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reconheceu a divergência jurisprudencial existente a respeito da matéria. De acordo com o 

ministro Augusto César Leite de Carvalho, relator dos embargos, a decisão do Tribunal está 

em sintonia com a Súmula 346 do TST e não teria como admitir o recurso de revista. O 

ministro Leite de Carvalho, apurou que a divergência de jurisprudência alegada pela empresa, 

levando em consideração o acórdão da Segunda Turma, dispunha que o intervalo previsto no 

artigo 72 da CLT é restrito aos casos em que o trabalho de digitação é exclusivo e permanente, 

não sendo aplicável ao exercício simultâneo das funções de telefonista e de digitador, como 

nos casos dos call centers. 

Contudo, o ministro relator entendeu que o termo permanente a que se refere o artigo 

72 da CLT não significa exclusividade. O fato da operadora de telemarketing durante toda a 

sua jornada, exercer as funções de telefonista e de digitadora, demonstra que é permanente. 

Ainda, concluiu que exercício concomitante da função de telefonista não é capaz de retirar o 

direito ao intervalo assegurado pelo artigo nº 72 da CLT. Seria exatamente o contrário, 

afirmou o ministro, pois “a atividade de digitação, reconhecidamente penosa, acumulada com 

a de telefonista, causa um desgaste físico e mental muito maior ao empregado, ensejando-lhe 

o direito ao intervalo postulado"35. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. OPERADORA 

DE TELEMARKETING. INTERVALO DO ART. 72 DA CLT. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA. O acórdão paradigma, trazido a cotejo na revista, externa tese 

oposta à da decisão recorrida. Caracterizada a divergência interpretativa de teses, 

dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor análise do recurso de 

revista, nos termos do art. 896, alínea a, da CLT. Agravo de instrumento conhecido 

e provido. RECURSO DE REVISTA. OPERADORA DE TELEMARKETING. 

INTERVALO DO ART. 72 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 

POSSIBILIDADE. A iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte é no 

sentido de ser aplicável aos operadores de telemarketing o intervalo previsto no art. 

72da CLT. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido36. 

 

No que tange ao intervalo intrajornada, outro ponto importante já consolidado pelo 

TST e também pelo STF, diz respeito ao intervalo para mulher previsto na CLT. A 

jurisprudência firmada, vai no sentido de que o artigo 384 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, recepcionado pela CF/88, não fere o princípio da igualdade contido no artigo 5º da 

Constituição Federal. O mencionado dispositivo, faz parte do capítulo que trata da proteção 

                                                           
35 BRASIL, TST- RR-142100-65.2003.5.17.0004, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data do Julgamento: 

18/09/2010, SDI-1. 
36 BRASIL, TST - RR 29543220135020018, Relator: André Gen Assunção Barros, Data do julgamento: 

06/05/2015, 7ª Turma. Data de Publicação: DEJT 15/05/2015. 
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do trabalho da mulher e prevê o intervalo de no mínimo quinze minutos para as trabalhadoras 

em caso de prorrogação do horário normal, antes do início do período extraordinário. 

O STF, no ano de 2014, negou provimento ao Recurso Extraordinário nº 658312, 

interposto pela empresa A. Angeloni & Cia. Ltda. contra decisão da Segunda Turma do TST 

que manteve condenação ao pagamento, a uma empregada, dos quinze minutos de intervalo, 

com adicional de 50%, imposta pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 

(SC). A defesa da empresa alegava que a concessão do intervalo vai contra a disposição 

constitucional que garante a igualdade entre homens e mulheres, conforme os artigos 5º, 

inciso I, e 7º, inciso XXX, ferindo o princípio da isonomia. 

O relator do recurso no STF, ministro Dias Toffoli, aduziu o voto37 do relator do 

incidente de inconstitucionalidade no TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, e ainda 

sinalizou que a CF/88 admite a possibilidade de tratamento diferenciado, devido à histórica 

exclusão da mulher do mercado de trabalho, e ainda a existência do componente biológico 

que difere a resistência entre homens e mulheres. Essa decisão confirmou a jurisprudência do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

 

2.3 BANCO DE HORAS 

 

 Em relação às decisões sobre banco de horas, a jurisprudência do TST se mostrou 

regular. No ano de 2017, a Quarta e da Quinta Turmas do Tribunal Superior do Trabalho, 

discutiram sobre a validade dos regimes de banco de horas e de compensação semanal de 

jornada. A Quinta Turma, no processo nº RR-263-81.2012.5.09.0892, deu provimento ao 

recurso da empresa Simoldes Plásticos Brasil Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região (PR) que deferiu horas extras a um auxiliar de produção, ao entender 

pela impossibilidade de coexistência de diferentes regimes de compensação de jornada. Para o 

relator, a adoção simultânea de compensação semanal e banco horas pela empresa, restou 

válida, pelo fato da empresa cumprir os requisitos para instituir os dois sistemas, ou seja, 

                                                           
37 FEIJÓ, Carmem. STF confirma entendimento do TST sobre intervalo para mulher previsto na CLT. 19 de 

novembro de 2008, Disponível em: < https://bit.ly/2HQUucR> . Acesso em: 08/04/2018. 
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respeitou o limite máximo de dez horas de serviço por dia e a premissa de compensação das 

horas extras em até um ano. 

Nesse sentido, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS - BANCO DE HORAS - VALIDADE. Nega-se provimento 

a agravo de instrumento que visa destrancar recurso de revista despido dos 

pressupostos do art. 896 da CLT. No caso, o Tribunal Regional concluiu que a 

reclamada cumpriu todos os requisitos exigidos na norma coletiva, o que ensejou a 

conclusão no sentido da validade do banco de horas, afastando a alegação de 

descumprimento contumaz do limite de 10 (dez) horas de jornada e de prestação 

habitual de horas extraordinárias. O recurso de revista que não logrou demonstrar 

violação à literalidade do caput do art. 59 da CLT e divergência jurisprudencial. 

Agravo de instrumento desprovido38. 

 

Já a Quarta Turma, no processo nº AIRR-476000-64.2008.5.09.0892, preservou a 

decisão do TRT-PR que reconheceu o adicional de serviço extraordinário para um gestor de 

produção em São José dos Pinhais (PR). No entendimento da Corte, o banco de horas estava 

previsto em acordo coletivo, contudo a empresa exigiu mais de dez horas diárias de trabalho ao 

empregado e não estabeleceu previamente os horários em que haveria compensação. 

Acompanhando esse entendimento, temos: 

RECURSO DE REVISTA. COMPENSAÇÃO ANUAL DE JORNADA FIRMADA 

POR ACORDO INDIVIDUAL PLÚRIMO. BANCO DE HORAS - No caso da 

jornada semanal, a validade do acordo individual de compensação de jornada já se 

encontra pacificada, no âmbito desta Corte, mediante a edição da Súmula nº 85, cujos 

itens I e II apresentam a seguinte redação: I - A compensação de jornada de trabalho 

deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção 

coletiva. II - O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver 

norma coletiva em sentido contrário. Todavia, em se tratando de compensação anual 

de jornada de trabalho (banco de horas), a questão deverá ter um tratamento 

diferenciado, pois, tal como disposto na v. decisão do e. Tribunal Regional, trata-se 

de uma condição bem mais gravosa para o trabalhador que a compensação semanal, 

em relação à qual o entendimento jurisprudencial suso indicado autoriza o ajuste 

individual. Precedente. Recurso de Revista parcialmente conhecido e não provido39.  

 

Em 2014, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao 

AIRR nº 3104-45.2011.5.15.0010 interposto pela empresa DNP Indústria e Navegação Ltda 

contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que a penalizou ao pagamento 

de horas extras por ter considerado nula a cláusula de acordo coletivo relativa a banco de horas. 

                                                           
38 BRASIL, TST - AIRR: 1059007320095090068 105900-73.2009.5.09.0068, Relator: Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho, Data de Julgamento: 30/11/2011, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/12/2011. 
39 BRASIL, TST - RR: 1251002620015030032 125100-26.2001.5.03.0032, Relator: Horácio Raymundo de Senna 

Pires, Data de Julgamento: 12/08/2009, 6ª Turma,, Data de Publicação: 21/08/2009. 
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O acordo foi firmado em transação direta entre empresa com os empregados, ocorre que o 

sindicato da categoria rejeitou a cláusula. 

Um operador de produção ajuizou reclamação trabalhista com assistência direta do 

sindicato, requerendo a declaração de nulidade da aplicação do banco de horas para 

compensação das horas extras ao invés do pagamento do trabalho extraordinário. Em 

contestação, a empresa alegou que a flexibilização da jornada de trabalho adotada, se deu 

através de acordo coletivo firmado com os próprios empregados, pelo fato das entidades 

sindicais terem se negado a negociar.  

Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Rio Claro, interior de São Paulo, 

considerou nula a clausula que trata do banco de horas, condenando a empresa DNP ao 

pagamento das horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) manteve a sentença, sob 

o argumento de que é inválido o sistema de compensação instituído de modo direto com os 

trabalhadores, pois há previsão no artigo 8º da Constituição Federal, dispondo ser obrigatória a 

participação dos sindicatos nas negociações. 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho. 

 

Ademais, o TRT entendeu que também não pode ser aplicável ao caso o artigo nº 617 

da CLT, que dispõe que os empregados, ao decidirem celebrar acordo com as empresas, darão 

ciência do fato ao sindicato, que terá oito dias para assumir as negociações. Caso o sindicato, a 

federação ou a confederação não o façam, os empregados podem negociar diretamente com a 

empresa. De acordo com o Tribunal, a unidade sindical apenas rejeitou a cláusula considerada 

prejudicial aos trabalhadores no que se refere à instituição de forma de compensação por meio 

de banco de horas. 

No que refere-se às decisões a respeito da compensação de horas extras por acordo 

individual, o TST coleciona julgados validando o acordo individual, quando não houver norma 

coletiva da categoria do trabalhador estabelecendo o contrário.  

Em 2002, a Primeira Turma do Tribunal Superior de Justiça julgou o RR nº 

490524/1998 interposto pela Sadia Concórdia S.A., de Duque de Caxias (RJ), contra decisão 

do Tribunal Regional do Trabalho Rio de Janeiro (1ª Região). A reclamação trabalhista que deu 

azo a decisão, feita na Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) da Justiça do Trabalho em 
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Duque de Caxias, resultou na nulidade do acordo de compensação firmado pelo reclamante com 

a Sadia, sob o argumento de que o acordo foi firmado sem a assistência do Sindicato da 

categoria. 

A sentença proferida pela JCJ havia concedido ao reclamante o direito às horas extras 

pelas jornadas de trabalho superiores a 8 horas diárias, mesmo tendo os excessos sido 

compensados em dias que trabalhava menos tempo, como previsto no acordo. A empresa 

recorreu ao TRT, que manteve a decisão da primeira instância, sendo reformada pelo TST, que 

excluiu a condenação das horas extras prestadas no regime de compensação. A interpretação 

do Tribunal Superior, reforçada pela Orientação Jurisprudencial nº 182 do TST e pelo artigo nº 

7º, inciso XIII, da Constituição Federal, valida o acordo individual de compensação das horas 

de trabalho, por não existir norma coletiva no presente caso. 

 

2.4 FÉRIAS 

 

A respeito do direito a férias, temos julgados interessantes pelo TST. A Terceira 

Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o Recurso de Revista nº 1667-

25.2010.5.04.0231 da Pirelli Pneus Ltda. (RS) contra condenação ao pagamento de férias em 

dobro a um empregado que as retirou de forma indevida, através do fracionamento em 

períodos inferiores a dez dias. 

Anteriormente o TRT- RS já havia condenado a empresa, utilizando como argumento 

o antigo teor do artigo nº 134 da CLT, que previa a possibilidade de as férias serem concedidas 

em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos. 

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, 

nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o 

direito.  

§1º - Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois) 

períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. 

 

De acordo com a documentação anexa ao processo, o trabalhador, no período 

aquisitivo entre os anos de 2008 e 2009, gozou de férias fracionadas em três períodos, de 

dezessete, dez e três dias. No período seguinte, as férias foram concedidas num único período 

de sete dias. O Tribunal Regional destacou que as férias concedidas em períodos iguais ou 
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superiores a dez dias não são irregulares, porém a concessão em pequenos períodos, inferiores 

a dez dias, fere o princípio da continuidade do descanso anual.  

Para o ministro relator do TST, a alegação da empresa de que o fracionamento das 

férias foi regular pelo fato de ser decorrente de férias coletivas firmadas em acordo coletivo 

constitui premissa fática que não foi registrada pelo Tribunal Regional e, portanto, não pode 

ser reexaminada no TST, nos termos da Súmula nº 126.  

Em seu voto o ministro Maurício Godinho Delgado alegou: 

A requerida se insurge contra condenação ao pagamento da dobra dos lapsos de 

férias concedidas de modo fracionado ou após o prazo legal. Sustenta não ter havido 

qualquer irregularidade na concessão de férias ao reclamante. Verifica-se dos 

documentos juntados nas fls 67-69 que, quanto ao período aquisitivo 2008/2009, o 

reclamante gozou férias fracionadas em três períodos de, 17,10 e 3 dias. Já as férias 

do lapso aquisitivo de 2009/2010 foram concedidas em um único período de sete 

dias. 

Segundo dispõe o parágrafo primeiro do artigo 134 da CLT, há a possibilidade de 

gozo de férias em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 

dias corridos. Também o primeiro parágrafo primeiro do artigo 139 da CLT, que 

trata de férias coletivas- modalidades que a reclamada afirma ter concedido-, faculta 

o fracionamento destas em dois períodos, não inferior a dez dias.  

Entende-se que a concessão de períodos iguais ou superiores a dez dias atende ao 

imperativo legal, não se revestindo de irregularidade. Apenas a concessão de 

pequenos períodos, inferiores a dez dias, é que fere o princípio da continuidade do 

descanso anual e frustra o seu objetivo precípuo, que é o de permitir ao obreiro a 

recuperação das energias após todo um ano de trabalho. 

Assim, sendo evidente que a reclamada concedeu ao autor férias fracionadas em 

lapsos inferiores a dez dias, ele faz jus à indenização equivalente as férias não 

gozadas de modo regular.  

Provimento negado40.  

 

Assim sendo, segue abaixo o resumo da decisão: 

RECURSO DE REVISTA. 1) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS 126 E 297/TST. 2) CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO. LEI 9.601/98. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 

MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 3) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. 

ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 297/TST. 4) SEGURO DESEMPREGO. 

INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. SÚMULA 389, II/TST. 5) HORAS EXTRAS. 

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. SÚMULA 423/TST. 6) 

INTERVALO INTRAJORNADA. SÚMULA 437, II/TST. 7) ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE. SÚMULA 126/TST. 8) FÉRIAS. DOBRA. 

FRACIONAMENTO EM PERÍODO INFERIOR A DEZ DIAS. SÚMULA 

126/TST. 9) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 219/TST. A 

Constituição Federal, ao estabelecer, no artigo 7º, XIV, jornada de seis horas para o 

trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, excepcionou, na parte 

final do dispositivo, que esta poderia ser prorrogada mediante negociação coletiva. A 

exceção é enfatizada pela própria Constituição, portanto. Contudo, a pactuação deve 

respeitar os limites estabelecidos no art. 59, § 2º, da CLT. O art. 7º, XIV, da CF, 

                                                           
40 BRASIL, TST - RR: 16672520105040231, Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 03/08/2016, 

3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/08/2016. 
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contempla a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento de 6 horas e 

a intelecção acerca do conteúdo do inciso XXVI, deste mesmo artigo, permite concluir 

pela possibilidade de ampliação da carga de trabalho semanal, por meio de negociação 

coletiva, para o limite de 44 horas semanais. Súmula 423/TST. Assim, se o acordo 

coletivo pode estabelecer turnos ininterruptos de revezamento com jornadas 

superiores a seis horas, mas limitadas a 8 horas por dia, o que extrapolar essa carga 

de trabalho deve ser considerada como extra, tal como ocorre no caso de prestação de 

horas de serviço além da oitava hora diária, visto que o empregado usufruía de 

intervalo intrajornada de 30 (trinta) minutos. Em relação ao intervalo intrajornada, o 

acórdão regional está em consonância com a Súmula 437, II/TST. 10) REFLEXOS 

DE HORAS EXTRAS NOS REPOUSOS SEMANAIS REMUNERADOS E 

DESTES EM DEMAIS VERBAS. BIS IN IDEM. OJ 394/SBDI-I/TST. Conforme se 

extrai do teor da Súmula 172/TST, é pacífico nesta Corte que as horas extras recebidas 

habitualmente pelo Obreiro, no curso do contrato de trabalho, integram seu salário 

para todos os fins, refletindo em parcelas trabalhistas, inclusive sobre o repouso 

semanal remunerado, mas apenas de forma simples. Contudo, na presente hipótese, o 

Tribunal Regional não determinou apenas reflexos de forma simples, mas também 

que os reflexos das horas extras nos respectivos repousos semanais repercutissem, 

após a majoração de seu valor, em demais verbas trabalhistas. Nesse caso, em virtude 

da pacificação jurisprudencial advinda da OJ 394/SBDI-1/TST, esta Turma entende 

que a referida majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da 

integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das 

férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização 

de "bis in idem". Recurso de revista conhecido e provido no tema41. 

 

No ano de 2016, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a 

Associação Educacional e Assistencial Santa Lúcia e Instituto Maria Imaculada de Mogi Guaçu 

(SP) da condenação ao pagamento de férias proporcionais a um antigo empregado demitido por 

justa causa. 

 Em primeira instância42 o juízo da 15ª Vara do Trabalho de Mogi Guaçu, manteve a 

penalidade imposta pela empresa em análise a reclamação trabalhista interposta pelo 

empregado, que alegava que foi dispensado por justa usa em junho do ano de 2010, sob 

acusação de se apropriar do dinheiro das instituições, questionando a justa causa e pedindo sua 

reversão em dispensa imotivada, com o pagamento das verbas rescisórias. A partir das provas 

testemunhais e documentais apresentadas no processo, o juízo concluiu pela improcedência do 

pedido de recebimento de férias proporcionais, utilizando como base a Convenção 132 da 

Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, que não confere ao trabalhador 

dispensado por justa causa o direito às férias proporcionais. 

                                                           
41 BRASIL, TST - RR: 16672520105040231, Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 03/08/2016, 

3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/08/2016. 
42 CORTÊS, Lourdes. Coordenador demitido por justa causa não receberá férias proporcionais. 11 de março de 

2016. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <https://bit.ly/2rJQlm2>. Acesso em: 21/04/2018. 
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O Tribunal Regional entendeu de forma diversa43, reformando a sentença proferida em 

primeira instância no RO nº 985/2012-0051-15, concluindo pelo deferimento do pedido, por 

entender que a Convenção 132 da OIT não faz qualquer exceção para a dispensa por justa causa 

e, sendo norma mais favorável, se sobreporia ao artigo 146, parágrafo único, da CLT, que prevê 

o seguinte:  

Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será 

devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, 

correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. 

Parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de 

serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à 

remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na 

proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 

(quatorze) dias. 

Em seu voto, a ministra relatora das instituições44, Maria Helena Malmann, declarou 

no RR nº 985-51.2012.5.15.0051 que o artigo 4º da Convenção nº 132 dispõe o direito às férias 

proporcionais, sem assentar a forma da demissão. Alegando ainda, que em 2004 o TST editou 

a Súmula nº 171, seguindo o disposto no parágrafo do artigo nº 146 da CLT e que decisões 

reiteradas da Corte tiveram como entendimento de que é indevido o pagamento de férias 

proporcionais quando ocorre dispensa por justa causa. Sendo assim, por decisão unânime, a 

Turma deu provimento ao recurso e restabeleceu a sentença da primeira instância. 

Nesse sentido temos: 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - 

RITO SUMARÍSSIMO - FÉRIAS PROPORCIONAIS - DISPENSA POR JUSTA 

CAUSA Esta Eg. Corte pacificou o entendimento de que a dispensa por justa causa 

não enseja o pagamento de férias proporcionais. Nesse sentido é a Súmula nº 171 do 

TST, atual redação , aprovada após a ratificação da Convenção nº 132 da OIT pelo 

Brasil. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL - DISPENSA POR JUSTA 

CAUSA O pagamento de décimo terceiro salário proporcional, previsto no artigo 3º 

da Lei nº 4.090/62, restringe-se à hipótese de dispensa sem justa causa, caso distinto 

dos autos. Julgados. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Os honorários de assistência 

judiciária são devidos desde que preenchidos os requisitos dos artigos 14 a 16 da Lei 

nº 5.584/70, o que não ocorre neste caso, pois a parte não está assistida por sindicato 

da categoria profissional. Súmulas n os 219 e 329 do TST. Recurso de Revista 

parcialmente conhecido e provido45. 

 

                                                           
43 CORTÊS, Lourdes. Coordenador demitido por justa causa não receberá férias proporcionais. 11 de março de 

2016. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <https://bit.ly/2rJQlm2>. Acesso em: 21/04/2018. 
44  CORTÊS, Lourdes. Coordenador demitido por justa causa não receberá férias proporcionais. 11 de março de 

2016. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <https://bit.ly/2rJQlm2>. Acesso em: 21/04/2018. 
45 BRASIL, TST - RR: 200637420155040231, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 

29/08/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/09/2017. 
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Como pode ser observado nas jurisprudências apresentadas neste capítulo, o Tribunal 

Superior do Trabalho manteve uma regularidade de entendimento nas decisões a respeito dos 

institutos discutidos. A expectativa, agora, gira em torno da revisão das Súmulas e das 

Orientações Jurisprudenciais (OJs) a partir da reforma trabalhista, pela comissão presidida pelo 

ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que analisará os aspectos de direito material, aplicação ou 

não da nova legislação aos contratos de trabalho vigentes, bem como os de direito processual, 

para a forma de aplicação aos processos já em andamento. Enquanto isso, cabe aos juízes 

combinar da melhor maneira as novas regras trabalhistas com as Súmulas e OJs que ainda estão 

vigentes. 
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3. AS PRINCIPAIS MUDANÇAS INTRODUZIDAS PELA LEI 13.467/2017 

A reforma trabalhista aprovada no ano de 2017 pelo parlamento brasileiro, foi em grande 

parte formulada por representante das entidades patronais e das instituições financeiras46. Os 

defensores da reforma, afirmam47 que esta, era necessária para modernização das relações de 

trabalho, a fim de reduzir gastos e garantir a estabilidade e a manutenção dos empregos.  

Ainda utilizaram como argumento, para conseguirem a flexibilização, o peso dos 

tributos e encargos trabalhistas sobre o custo total da produção, além dos supostos 

constrangimentos para contratar e demitir funcionários48. Para os apoiadores da reforma, no 

cenário ideal do mercado de trabalho deve não existir intervenção Estatal e o salário deve ser 

determinado de acordo com a oferta e demanda, cabendo ao mercado se ajustar 

automaticamente para alcançar o equilíbrio49. 

A partir desse ponto de vista, de acordo com a teoria neoclássica50, qualquer alteração 

no mercado decorrentes da rigidez salarial, da falta de mão de obra qualificada, da intervenção 

do Estado ou das intervenções sindicais, guiaria ao desequilíbrio entre oferta e demanda, 

restando como consequência o prejuízo das empresas ou até mesmo o desemprego de milhares 

de pessoas.  

Ocorre que as medidas recomendadas pelos defensores da reforma, que visam dar maior 

flexibilidade ao mercado de trabalho, não se mostram capazes de conduzir a economia ao pleno 

emprego. Na realidade, a intenção das alterações legislativas são: reduzir custos do empregador, 

facilitar a precarização das relações de trabalho, ampliar o lucro e a competitividade das 

empresas e enfraquecer a representação sindical51. 

Em outro aspecto, a reforma busca sobrepor critérios e regras para limitar a atuação dos 

órgãos julgadores que compõem a Justiça do Trabalho, sob a perspectiva de que as súmulas e 

outras jurisprudências editadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais 

do Trabalho não podem restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não 

estejam previstas em lei. Ou seja, defendem a imposição do princípio da estrita legalidade à 

                                                           
46 CESIT. Dinâmica recente do mercado de trabalho brasileiro ainda nos marcos da CLT. Texto de discussão nº 

03. Campinas. Outubro/2017. p. 2. 
47 Ibidem, p. 2. 
48 Ibidem, p. 2. 
49 Ibidem, p. 3. 
50 Ibidem, p. 3. 
51 Ibidem, p. 6. 
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aplicação da moderna hermenêutica constitucional e de direitos humanos. Como exemplo disso, 

o STF tem recebido demandas propostas pelas associações empresariais em contestação as 

medidas legislativas e jurisprudenciais da área do trabalho52. 

Neste contexto, o processo de evolução das relações de trabalho traduz-se na 

implantação de um conjunto de medidas que promovam53: 

I. a substituição da lei pelo contrato; 

II. a adesão de uma legislação mínima, a ser completada pela negociação/contratação; 

III. a possibilidade existência de diferentes tipos de contratos; 

IV. a substituição de direitos universais por direitos diferenciados; 

V. a descentralização da negociação coletiva; 

VI. a substituição da intervenção estatal na resolução dos conflitos que envolvam as 

relações de trabalho pela auto composição das partes. 

Diante disso, verifica-se que a lei aprovada no ano passado, desregulamentou direitos e 

regulamentou restrições. Com a reforma, a negociação coletiva e a individual podem reduzir ou 

flexibilizar direitos, prevalecendo estas sobre a lei, mesmo não sendo o mais vantajoso para o 

trabalhador, desrespeitando o princípio da norma mais favorável ao empregado. 

A precarização dos contratos de trabalho reflete abundantemente no objeto de estudo do 

presente trabalho, pois a jornada de trabalho foi flexibilizada. Com a introdução da Lei n° 

13.467/17 é possível verificar um aumento da disponibilidade do empregado para com o 

empregador, através da ampliação da compensação de horas extras (banco de horas), da 

possibilidade de jornada de 12 por 36 horas, da extensão do conceito de regime de tempo parcial 

e introdução do contrato para jornada intermitente de trabalho. 

Como consequência dessas alterações destaca-se a redução de direitos para o 

trabalhador, diante da perda de remuneração, da intensificação do trabalho, refletindo na 

desorganização da vida social e familiar, ante a possibilidade de jornadas incertas e flexíveis. 

Dito isto, passaremos a analisar as principais alterações introduzidas pela lei da reforma 

nos institutos analisados neste trabalho, quais sejam, horas in itinere, intervalo intrajornada, 

banco de horas e férias.  

 

                                                           
52 CESIT. Contribuição crítica à reforma trabalhista. São Paulo. 2017, p. 38-39. Disponível em: 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf. Acesso em: 27/04/2018. 
53 Ibidem, p. 41. 
 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf
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3.1 O QUE MUDOU NO TEMPO IN ITINERE OU DE DESLOCAMENTO DO 

TRABALHADOR ATÉ O LOCAL DE TRABALHO  

Antes da reforma, o tempo de deslocamento, em transporte fornecido pela empresa, 

para locais de difícil acesso ou que não fosse servido por transporte público, era computado 

como jornada de trabalho.  

Com a entrada em vigor da reforma, essa modalidade não é mais considerada como 

tempo à disposição do empregador, sendo assim, não integra mais a jornada de trabalho. Caso 

queira manter esse tempo de deslocamento como parte da jornada, deve o sindicato incluir 

uma cláusula no acordo coletivo com essa finalidade, para que não haja a supressão desse 

direito.  

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 58, §2º- O tempo despendido pelo 

empregado até o local de trabalho e para o 

seu retorno, por qualquer meio de 

transporte, não será computado na jornada 

de trabalho, salvo quando, tratando-se de 

local de difícil acesso ou não servido por 

transporte público, o empregador 

fornecer a condução.  

Art. 58, §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. 

§ 3º Poderão ser fixados, para as 

microempresas e empresas de pequeno 

porte, por meio de acordo ou convenção 

coletiva, em caso de transporte fornecido 

pelo empregador, em local de difícil acesso 

ou não servido por transporte público, o 

tempo médio despendido pelo empregado, 

bem como a forma e a natureza da 

remuneração. 

§ 3º REVOGADO 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, 2017, p. 11. 

 Torna-se evidente que o empregado não obteve nenhum ganho com a modificação da 

norma, uma vez que o empregador ganha ao não ser obrigado ao pagamento das horas in 

itinere. Trata-se, puramente, de redução direta de custos para as empresas, às custas do tempo 

de vida dos empregados. Ressalta-se que ao desconsiderar o deslocamento, a empresa estará 

isenta dos riscos durante o percurso. 
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3.2 ALTERAÇÕES QUANTO AO DIREITO AO INTERVALO PARA 

ALIMENTAÇÃO E REPOUSO (INTERVALO INTRAJORNADA) 

A legislação brasileira assegura ao trabalhador, em qualquer forma de atividade 

contínua, que tenha duração superior a seis horas, um intervalo para alimentação ou repouso.  

A antiga redação da CLT, antes da reforma, dispunha que o intervalo seria de no mínimo, 

uma hora, e, no máximo, de duas horas diárias, podendo ainda ser superior por acordo entre 

as partes. 

 Agora, com a nova lei, é permitido que acordo ou convenção coletiva reduza esse 

intervalo para trinta minutos. No caso das jornadas com duração entre quatro e seis horas, é 

obrigatório um intervalo de quinze minutos. Com exceção das situações que não prejudiquem 

a saúde e que sejam vantajosas para o empregado, por exemplo, nos casos de refeições 

servidas no local de trabalho e este puder deduzir esse tempo de sua jornada normal, não se 

deve aprovar acordo ou convenção coletiva com essa finalidade. 

Doravante a não concessão ou a concessão parcial do intervalo mínimo para 

alimentação e repouso, ganhou caráter indenizatório, pois ao excluí-la da remuneração do 

empregado, a previsão legal reduz o valor devido pelo empregador, ao limitar o pagamento a 

apenas o período suprimido, estimulando essa prática que é prejudicial à saúde do trabalhador. 

Diante desse quadro, a Súmula nº 437 do TST, perde o efeito, ao prevê o pagamento total, 

correspondente a todo o período.  

 

Súmula nº 437 do TST- INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E 

ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações 

Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT 

divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

 I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do 

intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e 

rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele 

suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora 

normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de 

labor para efeito de remuneração. 

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 

supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de 

higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 

da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.   

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação 

introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou 

reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e 

alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais. 

IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo 

do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar 
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o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do 

respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT. 

 

Outro aspecto que deve-se levar em consideração, é o fato de que antes da lei, caso o 

intervalo para repouso e alimentação não fosse concedido pelo empregador, este tinha que 

remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da 

remuneração da hora normal de trabalho. 

 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, 2017, p. 17. 

Mais uma vez, nota-se que o trabalhador não obteve nenhum ganho com a alteração 

feita na norma trabalhista. No caso do empregador, o ganho que se tem é novamente a 

diminuição do custo da folha de pagamento e ainda, o descumprimento do intervalo para 

repouso tido por mínimo à saúde do empregado.  

Conclui-se portanto, que a alteração do artigo 71, §4° da CLT, contraria totalmente a 

proteção à saúde do trabalhador, desrespeitando o princípio da dignidade humana, 

caracterizado tamanho retrocesso e com nítida afronta ao princípio constitucional da vedação 

de retrocesso e ao da aplicação da regra mais favorável ao empregado. 

 

3.3  BANCO DE HORAS: MAIOR FLEXIBILIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

A compensação de jornada via banco de horas era possível quando prevista em acordo 

ou convenção coletiva. Devendo-se compensar as horas que excediam a jornada normal em 

outro dia, dentro do período máximo de um ano. 

A Lei nº 13.467/17 introduziu como inovação, que os acordos individuais escritos, sem 

a participação do sindicato, também possibilitem o uso de banco de horas, estabelecendo que a 

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 71, § 4º - Quando o intervalo para 

repouso e alimentação, previsto neste artigo, 

não for concedido pelo empregador, este 

ficará obrigado a remunerar o período 

correspondente com um acréscimo de no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o 

valor da remuneração da hora normal de 

trabalho.  

Art. 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. 



53 

 

compensação deve ser feita no período de até seis meses. Ademais, prevê que acordo individual 

tácito fica permitido, para compensação dentro do próprio mês. 

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 59 - 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. 

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. 

§ 1º - Do acordo ou do contrato coletivo de 

trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a 

importância da remuneração da hora 

suplementar, que será, pelo menos, 20% 

(vinte por cento) superior à da hora normal. 

§ 1º-  A remuneração da hora extra será, pelo 

menos, 50% (cinquenta por cento) superior à 

da hora normal. 

§ 2°-  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. 

§ 2°-  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. 

§ 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. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 2001) 

§ 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. 

§ 4º-  Os empregados sob o regime de 

tempo parcial não poderão prestar horas 

extras. (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.164-41, de 2001) 

§ 4º REVOGADO 

 § 5º -O banco de horas de que trata o § 2º 

deste artigo poderá ser pactuado por 

acordo individual escrito, desde que a 

compensação ocorra no período máximo 

de seis meses. 

 § 6º-  É lícito o regime de compensação de 

jornada estabelecido por acordo individual, 

tácito ou escrito, para a compensação no 

mesmo mês. 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, p. 14-15. 
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Como se pode observar o trabalhador também não tem nenhuma espécie de ganho com 

a mudança da nova Lei. Para o empregador, destaca-se como vantagem o não pagamento pelas 

horas extras, bem como o afastamento do protagonismo dos sindicatos nas negociações 

envolvendo banco de horas.  

Conforme já foi mencionado anteriormente, temos como exceção, o caso dos 

trabalhadores contratados pelo sistema de tempo parcial, no qual, antes da reforma, a CLT 

não previa a compensação das horas extras da jornada de trabalho normal. Ocorre que, com a 

entrada em vigor da Lei n° 13.467/17, tornou-se possível a compensação das horas 

suplementares em um período de até uma semana posterior à sua execução. Ainda, caso não 

sejam compensadas, devem ser remuneradas na folha de pagamento do mês posterior.  

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 58-A. - Considera-se trabalho em 

regime de tempo parcial aquele cuja duração 

não exceda a vinte e cinco horas semanais.  

[...] 

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. 

[...] 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, p. 12. 

Ademais, necessário se faz mencionar que, na reforma trabalhista, o regime em tempo 

parcial teve a jornada de trabalho aumentada para 26 a 30 horas semanais. Ainda, tornou-se 

possível a contratação para jornada inferior a 26 horas e o pagamento do respectivo salário 

de forma proporcional. 

Frisa-se que essa forma de contratação é justificada pelos empresários como a única 

possibilidade de garantir empregos para todos. Porém, até o presente momento, não existe 

respaldo positivo entre esse tipo de contratação e os níveis de emprego54.  

 

 

                                                           
54 CESIT. Contribuição Crítica à Reforma Trabalhista, São Paulo, 2017, p. 69. Disponível em: 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf. Acesso em: 27/04/2018. 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf
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3.4  O DIREITO À FÉRIAS E A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO 

As férias são um direito do trabalhador e que devem ser gozadas nos doze meses 

posteriores à data em que o direito foi conquistado. Outrossim, ainda deve ser remunerada, 

sendo acrescida de um terço. Em regra, devem ser concedidas pelo empregador por um 

período de trinta dias corridos ou, em caso especiais, podem ser divididas em dois períodos, 

sendo nenhum destes inferiores a dez dias corridos.  

A partir da nova lei, caso haja concordância do trabalhador, as férias poderão ser 

gozadas em até três períodos, no qual apenas um deles não poderá ser inferior a quatorze dias 

corridos e os outros não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um. Cabe ao 

empregado, procurar a melhor forma e o melhor período para gozar das férias, seja integral 

ou parceladamente. 

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 134, §1º - Somente em casos 

excepcionais serão as férias concedidas em 

2 (dois) períodos, um dos quais não poderá 

ser inferior a 10 (dez) dias corridos.  

Art. 134, §1º- Desde que haja concordância 

do empregado, as férias poderão ser 

usufruídas em até três períodos, sendo 

que um deles não poderá ser inferior a 

quatorze dias corridos e os demais não 

poderão ser inferiores a cinco dias 

corridos, cada um. 

§2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos 

maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as 

férias serão sempre concedidas de uma só 

vez. 

§ 2º - REVOGADO 

 §3º -É vedado o início das férias no período 

de dois dias que antecede feriado ou dia de 

repouso semanal remunerado. 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, p. 20. 

Salientamos ainda, que no caso de férias coletivas, necessário se faz uma cláusula no 

acordo coletivo para preservar o interesse da categoria, como um todo, e do empregado, em 

particular. 

Diante dessa mudança, há quem defenda que os trabalhadores obtiveram o ganho de o 

parcelamento das férias ser dado em conveniência com seus interesses individuais. 

Entretanto, em análise do âmbito coletivo pode gerar tratamentos de exceção. Já no caso do 

empregador, o ganho que se tem é a maior flexibilidade em conceder as férias de acordo com 

os seus próprios interesses.  
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No que tange ao gozo das férias pelos empregados contratados sob regime de tempo 

parcial, o artigo 130-A, antes da reforma, previa a concessão dos dias de férias de acordo com 

a proporção do número de horas semanais para as quais foi contratado.   

 

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 130-A.  Na modalidade do regime de 

tempo parcial, após cada período de doze 

meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado terá direito a férias, na seguinte 

proporção: I - dezoito dias, para a duração do 

trabalho semanal superior a vinte e duas 

horas, até vinte e cinco horas;    II - dezesseis 

dias, para a duração do trabalho semanal 

superior a vinte horas, até vinte e duas horas;        

III - quatorze dias, para a duração do trabalho 

semanal superior a quinze horas, até vinte 

horas; IV - doze dias, para a duração do 

trabalho semanal superior a dez horas, até 

quinze horas;  V - dez dias, para a duração do 

trabalho semanal superior a cinco horas, até 

dez horas; VI - oito dias, para a duração do 

trabalho semanal igual ou inferior a cinco 

horas. Parágrafo único- O empregado 

contratado sob o regime de tempo parcial que 

tiver mais de sete faltas injustificadas ao 

longo do período aquisitivo terá o seu 

período de férias reduzido à metade. 

Art. 130- A- REVOGADO 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, p. 19. 

 

Após a reforma, o artigo 130-A foi revogado, eliminando assim a antiga 

proporcionalidade disposta pela CLT. Agora, o § 7º do artigo 58-A, dispõe que as férias dos 

trabalhadores em regime de tempo parcial serão regidas pelo artigo 130 da CLT, ou seja, terão 

direito a gozar de 30 dias de férias, revogando o que era previsto pelo § 3º do artigo 143 da 

CLT.  

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

Art. 143, §3º-  O disposto neste artigo não se 

aplica aos empregados sob o regime de 

tempo parcial 

§ 3º REVOGADO 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, p. 12. 
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Ainda, ao trabalhador em regime de tempo parcial, será permitido converter um terço 

do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, conforme o § 6º do artigo 58-A da 

CLT. 

CLT- Redação antiga CLT - Lei nº 13.467/2017 

 Art. 58-A, §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. 

 Art. 58-A, § 7º- As férias do regime de tempo 

parcial são regidas pelo disposto no art. 130 

desta Consolidação. 

FONTE: RESENDE, Ricardo. Reforma Trabalhista Legislação Comparada, p. 12-13. 

 

Observa-se que a principal intenção da alteração é ajustar a jornada de trabalho às 

demandas do empregador, pois ao fracionar as férias dos empregados, a empresa não precisará 

contratar trabalhadores temporários ou utilizar de outras formas contratuais para substituição 

do trabalhador em período de férias.  

Ocorre que o empregado, por sua vez, terá a saúde física e psíquica comprometida diante 

do pequeno tempo de afastamento, que pode ser de apenas 5 dias em cada período, pois 

evidentemente não será suficiente para repor suas energias.  

No próximo capítulo trataremos dos impactos que essas mudanças causarão na vida dos 

trabalhadores, na tentativa de demonstrar o tamanho retrocesso que estamos vivendo e que a 

reforma trabalhista representou significativa perda de direitos aos empregados, comprometendo 

o Direito do Trabalho diante da notória precarização de suas condições. 
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4.  IMPACTOS DIRETOS NA VIDA DO TRABALHADOR E PESQUISA 

DE CAMPO 

 

Diante desse contexto de mudanças na legislação trabalhista importante destacarmos 

quanto o trabalhador vai ser afetado. Flexibilizar a jornada, implica diretamente no tempo a 

disposição no qual o empregado ficará perante o empregador. Isso trará, como consequências, 

a desorganização da vida social e familiar, a perda de perspectiva de crescimento profissional, 

aumento do número de acidentes e cansaço acentuado55. 

Evidente que a intensificação da jornada de trabalho acarreta o aumento no número de 

acidentes do trabalho e adoecimentos ocupacionais, o efeito disso se dá na ordem social, da 

saúde e psicológica, deixando de ser questão individual, tornando-se problema de saúde 

pública, pois têm reflexos diretos na organização da vida social do trabalhador, bem como na 

vida profissional.  

O excesso de trabalho dificulta a capacitação por meio de cursos de aperfeiçoamento, 

treinamentos e acúmulo de novos conhecimentos. Resultando em doenças psíquicas e falta de 

interesse em outras atividades56. Já é comprovado que quanto maior a jornada de trabalho, 

mais suscetível ficam os trabalhadores aos acidentes, seja por questões ergonômicas, 

cognitivas ou pelo contato mais prolongado com os respectivos agentes de risco57. 

Ademais, a Lei nº 13.467/17 promoveu alterações a respeito da jornada de trabalho, 

que significaram a redução de direitos para os empregados, a perda de remuneração, aumento 

da quantidade de trabalho, bem como à desorganização da vida social e familiar e a redução 

da perspectiva de capacitação e crescimento profissional.  

Do ponto de vista econômico, a reforma trabalhista significou um afronte a 

remuneração, pois verbas que antes eram de caráter salarial, passaram a ter natureza 

indenizatória, tendo impacto direto no recolhimento do FGTS, no pagamento das férias, 13º 

salário e contribuições previdenciárias.  

                                                           
55 CESIT. Carta social do trabalho. Texto de discussão nº 34. Campinas. 2016. p. 35. Disponível em: 

http://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/10/Carta-Social-e-do-Trabalho-34.pdf. Acesso em: 12/05/2018. 
56 Ibidem. p. 35. 
57 CESIT. Contribuição crítica à reforma trabalhista. São Paulo. 2017. p. 90. Disponível em: 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf. Acesso em: 12/05/2018. 

 

 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf
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Outro impacto que o trabalhador sofrerá de forma direta, diz respeito às condições de 

trabalho, pois o texto da Lei permite que a jornada de trabalho seja ampliada em ambientes 

insalubres, transferindo decisões técnicas para negociação coletiva.  

Destacamos também que a flexibilização na jornada de trabalho, institucionalizada 

pela reforma, gera uma despadronização de jornada, que se dá por meio dos institutos e 

expressões conhecidos como compensação de jornada, banco de horas,  escalas de 

revezamento, home office, entre outras. Diante dessa permissividade da lei, que é agravada 

pelo excesso de mão de obra, resta aos trabalhadores aceitarem as mais diferentes formas de 

contratação, por mais precária que sejam58. 

Por fim, ressaltamos que até o momento o índice de desemprego continua alto59, 

mostrando que o discurso de geração de emprego não passava falácia, quando na verdade 

apenas as empresas se beneficiaram com a redução dos direitos gerado pela reforma.  

A partir de agora passaremos a apresentar essas discussões por meio das entrevistas 

feitas com professoras de Psicologia do Trabalho do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, Professora. Drª Maria Elisa Siqueira 

Borges e Professora Drª Catharina Marinho Meirelles, que demonstraram o ponto de vista da 

psicologia sobre os impactos que a reforma trabalhista irá causar a vida do trabalhador, segue 

os trechos principais da pesquisa realizada abaixo. 

Cabe esclarecer que a escolha das profissionais não foi aleatória, mas decorrem do 

fato de ambas pesquisarem os impactos das transformações no mundo do trabalho sobre os 

trabalhadores.  

1-  Qual importância estruturante do trabalho para os indivíduos como sujeitos 

(constituição dos sujeitos)? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Do ponto de vista psicológico, a gente pensa que o 

trabalho é um estruturante psíquico, a gente se estrutura também pelo trabalho, a gente cria 

subjetividade pelo trabalho. A importância do trabalho, eu vou dizer que é total. O trabalho é 

um estruturante psíquico, o trabalho cria subjetividade, faz a gente se defrontar com situações, 

                                                           
58 GIBB, Lygia Sabbag Fares. A tendência de despadronização da jornada de trabalho: configuração no brasil e 

impacto nas mulheres. Campinas. 2017. p. 189. Disponível em: http://www.eco.unicamp.br/index.php/ensino/24-

noticias/363-a-tendencia-de-despadronizacao-da-jornada-de-trabalho. Acesso em: 15/06/2018. 
59 No mês de junho de 2018, data de fechamento do presente trabalho, a taxa de desemprego no Brasil era de 12,9% 

da população segundo o IBGE. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-

carreiras/noticias/redacao/2018/05/29/desemprego-abril-ibge.htm> . Acesso em: 15/06/2018. 

http://www.eco.unicamp.br/index.php/ensino/24-noticias/363-a-tendencia-de-despadronizacao-da-jornada-de-trabalho
http://www.eco.unicamp.br/index.php/ensino/24-noticias/363-a-tendencia-de-despadronizacao-da-jornada-de-trabalho
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trabalho pensado de forma ampla, que pode ampliar ou não nossa subjetividade. Tudo vai 

depender das condições de trabalho que somos submetidos”. 

Resposta Prof. Catharina: “Para gente é estruturante, é uma categoria estruturante 

fundamental para compreender a subjetividade, pela perspectiva teórica com a qual eu trabalho, 

que é o marxismo, o materialismo dialético. A gente entende que as relações sociais que vão se 

constituindo se dão a partir do plano concreto, da materialidade concreta. Existe uma frase de 

Marx, que diz que o homem se “hominiza” na medida que ele humaniza a natureza. O processo 

de humanizar a natureza, transformar a natureza para a satisfação das suas necessidades para 

sua própria sobrevivência vão constituindo o homem como ele é”. 

Comentário: Com as respostas das professoras é possível reforçar a importância que 

o trabalho tem na vida do homem, pois através dele cada um de nós moldamos e 

desenvolvemos nossa subjetividade enquanto humano. Evidente é que o trabalho existe como 

atividade desde a nossa constituição como espécie e através dele conseguimos evoluir e 

chegarmos até os dias de hoje. O trabalho para o homem deveria ser visto bem mais que uma 

forma de ganhar dinheiro, mas como uma base fortificadora do ser humano. 

2- O que faz a psicologia do trabalho? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Então a psicologia do trabalho, do nosso ponto de vista, 

é pensar nessa potência do indivíduo, essa potência humana que está presente nas pessoas de 

uma maneira geral, no trabalho, para entender que as pessoas não são passivas em relação as 

nocividades que venham das condições do trabalho. Elas criam defesas, criam formas de lidar 

com isso, que muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Não trabalhamos com o conceito de 

impacto, por considerar impacto uma coisa muito passiva, sem reação. O trabalhador sempre 

vai ter reação. A psicologia do trabalho, do ponto de vista, das clínicas do trabalho, tem 

sempre a ideia de ir as situações de trabalho e compreender- transformar. No caso de uma 

relação de emprego, contratual, que acaba sendo, no contemporâneo, o que a gente mais 

trabalha, porque as relações de trabalho elas estão hoje muito mais ligadas a uma relação 

contratual de emprego, de remuneração, a ideia é sempre de intervir na organização do 

trabalho. A gente parte do princípio que os trabalhadores são pessoas criativas, inventivas e 

motivadas, a fim de fazer, querendo fazer, porque isso é um estruturante psíquico. Se eles não 

conseguem, se estão adoecendo, o problema não é deles, é da organização do trabalho, é 

sempre da organização do trabalho”. 
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Resposta Prof. Catharina: “Existe a psicologia do trabalho e organizacional, são 

áreas que fazem uma interface. Uma tem a obrigação de analisar a relação do homem- 

trabalho, a tarefa da atividade, como é essa relação, talvez numa análise micro. E existe a 

compreensão da relação do homem no trabalho, mas dentro de um contexto organizado, de 

organização.  Por organização não são só empresas com fins lucrativos, a gente imagina que 

é a psicologia organizacional nas empresas, mas é muito mais do que isso. É quando as 

pessoas em coletividade precisam alcançar um objetivo comum e estão submetidas a 

condições semelhantes para que isso aconteça. Como é o comportamento das pessoas nesse 

caso, que fatores podem ser alterados para que esse trabalho se dê de uma maneira mais 

satisfatória, a gente privilegia o trabalhador, as condições do trabalho, estudando a 

organização e suas mais diversas variáveis. Então é uma psicologia que vai analisar o trabalho 

de uma forma variada, nas suas mais diversas dimensões, tanto da relação do homem com sua 

tarefa com o seu trabalho propriamente dito, quanto na relação mais ampliada que o homem 

estabelece com outros, com seus superiores com seus subordinados, com a organização na 

qual ele pertence e todos esses fatos implicados”. 

Comentário: Diante de tais respostas, podemos concluir que a psicologia do trabalho 

atua no estudo das diversas formas de trabalho, analisando todo o contexto do trabalho, a 

questão organizacional e as condições que envolvem esse trabalho, na tentativa de proteger a 

saúdo do trabalhador, melhorando a condição laboral dos empregados.  

3- Como a psicologia do trabalho enxerga as mudanças trazidas pela Lei nº 

13.467/17? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Então, essa é questão da organização do trabalho, a 

gente acredita que nós todos, humanos, queremos criar, queremos inovar, se a gente não está 

conseguindo ou se a gente adoece fazendo isso, é sempre questão da organização do trabalho. 

E quanto mais constrangimentos você tenha a isso, a esse desenvolvimento da potência 

humana, quanto mais você é constrangido mais você adoece. A reforma trabalhista é mais um 

fator de constrangimento e já existiam muitos, ela vem constranger mais ainda o trabalhador. 

A ideia de que o trabalhador pode ser descartado a qualquer tempo: “não está satisfeito, tem 

mais dez aqui na fila querendo seu emprego”.  Isso é muito ruim para todo mundo, porque 

aquele trabalhador que já tem intimidade com aquela tarefa, com aquele trabalho, ele vai 

trabalhar muito melhor,  mais saudavelmente se não for constrangido nesse desenvolvimento 

dessa potencialidade e por isso ele não deveria ser descartável, pelo contrário, quanto mais 
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tempo, intimidade com a tarefa, melhor vai ser, ai ganham todos: o trabalhador, o trabalho e 

ganha a sociedade, de ter pessoas produzindo de uma forma mais saudável e melhor. Toda 

essa ideia da descartabilidade do trabalhador, é uma ideia completamente absurda do ponto 

de vista da psicologia do trabalho, é o oposto do que deveria ser”. 

Resposta Prof. Catharina: “De uma maneira muito crítica, a gente está em desacordo 

em relação as essas reformas, que vão redundar em precarização, enfraquecimento da 

categoria, a classe trabalhadora como categoria, com prejuízos a saúde e a vida do trabalhador 

no sentido de perda de garantias sociais, no sentido de deslocamento da sua relação com o 

próprio trabalho, não há mais uma relação que com todas as adversidades que se colocava, 

mas existia uma espécie de lealdade, existia uma espécie de contrato do trabalhador com seu 

local de trabalho, com as pessoas. A questão que está colocada na reforma, ela coroa um modo 

de trabalho que é marcado pela efemeridade, temporalidade, uma relação pontual, sem 

nenhum apego, com alta flexibilidade, que vai exigir desse trabalhador uma mobilização, que 

a gente chama de mobilização piscoafetiva de estranhamento, maior estranhamento com o seu 

trabalho. A gente entende, que a falta de perspectiva ela tem contornos sociais gravíssimos, 

já está trazendo contornos sociais gravíssimos. Inclusive sociais no sentido que a gente vê 

crescer discursos de ódio, ver crescer a xenofobia, a violência, com consequências muito 

contundentes e muito claras”. 

Comentário: Essa resposta ajuda a fortalecer as afirmações feitas no capítulo anterior, 

de que a Lei nº 13.467/17 representa retrocesso e precarização para os trabalhadores. As 

professoras por meio de suas respostas, deixaram claro que os trabalhadores sofrerão ainda 

mais com as condições que serão expostos nos locais de trabalho. Ao mencionarem termos 

como “efemeridade”, “descartabilidade”, “constrangimento”, fica claro para nós que as 

relações de trabalho na perspectiva da Lei tendem a beneficiar apenas o capital, deixando os 

direitos e garantias trabalhista em último plano.  

4-  Quais os prejuízos a saúde do trabalhador poderá sofrer com essas alterações 

na legislação? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Você ser impedido de desenvolver sua subjetividade, 

porque ao se deparar com o real do trabalho, e esse real é totalmente constrangedor, e não for 

possível achar caminhos, aí as pessoas adoecem. Por isso as questões legais impactam 

diretamente na saúde, porque impendem que o trabalhador possa se desenvolver e 

desenvolver sua potência como humano”. 
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Resposta Prof. Catharina: “Então, a insegurança é um fator, como eu estava falando, 

fundamental para gente entender. Freud dizia que o medo é a moeda de troca de todos os 

afetos. O medo permeia essas relações afetivas que se estabelecem e estando sob a ditadura 

do medo, da insegurança, da impossibilidade de inserção, da alienação, isso tem um efeito 

devastador na saúde psíquica, todas as relações acabam ficando submetida aquilo, as afetivas, 

as familiares. A gente entende que isso tem e vai ter ainda mais um impacto no adoecimento 

psíquico, nas mais variadas ordens que ele se manifesta muito acentuada”.  

Comentário: Mais uma vez as respostas dadas pelas psicólogas demonstram que 

diante das condições insatisfatórias de trabalho a que serão submetidos os empregados com a 

reforma trabalhista, a tendência é cada vez mais aumentar o adoecimento das pessoas, 

afetando todas as relações a que são submetidas. Diante disso, é possível afirmar que a questão 

se torna problema de saúde pública, visto que afetará grande parte dos trabalhadores, 

ganhando proporção que foi ignorada pelos defensores da reforma.  

5- O que o trabalhador pode fazer para reduzir os efeitos negativos a sua saúde? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Bom no momento, muito pouco. Eu acho que o 

trabalhador faz muito, ninguém é passivo diante dos constrangimentos, a gente cria defesas 

para lidar com as questões. Mas ao chegar a certo ponto de constrangimento, até essas defesas 

ficam vulneráveis. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é isso! Não posso dizer que é 

uma impossibilidade, pois o humano sempre transborda, sempre acaba dando conta de um 

monte de coisas. Quanto mais a organização do trabalho constrange o trabalhador, menos ele 

consegue fazer e esse menos não é relação ao trabalho, é menos por si, para sua criatividade, 

para a sua saúde”. 

Resposta Prof. Catharina: “Eu sempre vou apostar na coletividade, então primeiro 

eu acho que é se reconhecer como categoria, como uma organização ampla, num espectro 

mais amplo da luta de classes. Do ponto de vista individual, mas micro, talvez também essa 

relação de buscar fontes coletivas. Eu acho que individualmente, a gente não sai de uma 

situação dessas eu posso até buscar uma ajuda terapêutica, buscar ter qualidade de vida, porém 

isso é tão perverso, como você fala para um trabalhador buscar qualidade de vida se ele sai 

as quatro da manhã de casa para pegar um trem, com más condições. Nesses aspectos é 

perverso falar isso, mas claro, que se ele tiver condições de fazer isso, é ótimo! Eu acho que 

essa superação não vai se dar no nível individual, eu acho que ela se dá no nível coletivo, 

conversando, buscando alternativas (...)”. 



64 

 

Comentário: Quanto esse aspecto, as professoras concluem que, sozinho, o 

trabalhador não consegue fazer muita coisa para mudar as condições que lhes são impostas, 

pois este se torna vulnerável aos constrangimentos. Porém, a professora Catharina aponta 

como saída a união das categorias, pois, para ela, a coletividade pode se fortalecer e 

buscar/cobrar melhores condições e possibilidades para que o trabalho seja desenvolvido da 

melhor maneira.  

6- O que as empresas podem fazer para reduzir os efeitos negativos a saúde de 

seus empregados? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Poderia fazer muita coisa. Seria a questão de diminuir 

os constrangimentos e facilitar essa autonomia do trabalhador para que ele possa criar. Ao se 

deparar com o real do trabalho, eu tenho todas as regras, todas as prescrições na minha cabeça. 

Se eu sou constrangida e não tenho o mínimo de autonomia para fazer meu trabalho, o meu 

real vai ser mortificado, eu tenho que dar conta da situação de trabalho. Eu posso criar alguma 

coisa e sair com minha subjetividade desenvolvida e minha saúde mental melhor ou eu posso 

sair mortificada daquela situação constrangedora, que acaba virando adoecimento por não dar 

conta da situação trabalho, porque aquilo que aparece para você como um desafio, você não 

consegue dar conta e isso adoece. Isso falando do ponto de vista psicológico, existem mil 

outros pontos de vista, como por exemplo, trabalhador que ganha uma miséria, que pega 

várias conduções por dia, que não come direito, que não dorme direito, porque não tem 

condições de moradia ruim”. 

Resposta Prof. Catharina: “Quando a gente discute a motivação sobre as variadas 

teorias, a gente vê que só começa a pensar em motivação, quando as condições mínimas de 

sobrevivência são supridas. Então a organização que se pretende, pode colocar isso em 

prática, mas depende do resultado que ela espera. Se ela está focada no resultado do negócio 

em que ela busca qualidade, que ela busca um serviço diferenciado, um produto diferenciado, 

ela precisa investir sim nos seus funcionários. Não dá para escrachar as pessoas em condições 

insalubres, 12 horas de trabalho, porque não adianta, as pessoas não vão produzir, elas vão 

fazer o mínimo necessário. Condições de trabalho é o primeiro ponto. O segundo é 

proporcionar talvez espaços de coletividade, porque tem as questões que são desse nível de 

condições, mas tem questões que dizem respeito a própria organização, que diz respeito as 

relações interpessoais, ao estilo de liderança. Então a empresa deve proporcionar isso por 
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meio de treinamentos, por meio de programas de desenvolvimento do ponto de vista endógeno 

tem um valor”.  

Comentário: As respostas deixam claro que as empresas deveriam investir no bem 

estar de seus empregados, pois trabalhadores felizes e satisfeitos, trabalham mais e melhor, 

sendo assim, todos saem ganhando. A professora Catharina reforça a ideia de que as empresas 

devem se dedicar aos seus funcionários, valorizando-os e estimulando-os para que trabalham 

melhor e melhorem seus resultados. 

7- Quais impactos o trabalhador sofrerá no âmbito social? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Na medida em que eu não consigo desenvolver minha 

subjetividade no trabalho, isso é claro que vai me dificultar todas as outras situações do 

âmbito social, porque as coisas não estão separadas. A gente tem essa tendência de separar 

trabalho e vida e não está separado, é tudo junto. Não existe essa ideia de que quando você 

chega no local de trabalho deixa os problemas lá fora e quando sai esquece o trabalho, isso 

não existe! Nós somos uma pessoa única, isso tudo vai junto. É outro mito que as organizações 

do trabalho criaram, de que quando chegar ao seu trabalho, você tem que esquecer a vida lá 

fora”. 

Resposta Prof. Catharina: “Eu acho que vai ter impacto, aliás, já está tendo impacto. 

Isso fica configurado quando você pega um Uber por exemplo, as histórias de vida que eles 

vão contando, são impactantes, um estudo de caso, porque você vai ouvindo e tem de tudo. A 

gente percebe que no social é isso que passa, são sonhos, expectativas, investimentos. Então 

todo o aspecto, que relaciona família, as expectativas colocadas ali. Tenho histórias familiares, 

de pessoas que tinham determinado padrão e hoje tem que se submeter a condições que não 

imaginavam, isso está tendo um impacto tremendo em toda família, acaba adoecendo toda a 

família, acaba impactando por mais que eu esteja com emprego garantido, mas se o outro não 

está, isso tem uma série de consequências, nos jantares e nos almoços de domingo isso vai está 

presente. Então eu acho que por ser estruturante na vida do ser humano, qualquer precarização, 

qualquer deterioração desse trabalho certamente tem um impacto tremendo na vida desse ser 

humano e nas relações que ele estabelece”.  

Comentário: Podemos notar com as respostas dadas pelas professoras que o 

trabalhador já vem sofrendo impactos no âmbito social e que inevitavelmente isso terá 

reflexos nas demais áreas de suas vidas. As condições a que somos submetidos nos locais de 
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trabalho, repercutem para além daquele ambiente, tendo influência no nosso psicológico, nas 

nossas atitudes e nas relações interpessoais. Ambas destacaram que o fato de sermos um único 

ser, não existe a possibilidade se separar os problemas do trabalho, dos problemas do dia a 

dia.  

8- Em que medida os aspectos da nova legislação representam um forte 

movimento de precarização do trabalho? O que esperar desse novo contexto? 

Resposta Prof. Maria Elisa: “Precarização do ponto de vista social, total! Acho que 

a gente só está tendo um desmonte de todas as conquistas. Eu brinco que ninguém imaginou 

que a gente sentiria falta da CLT, que já era uma droga, mas hoje a gente sente falta. Hoje o 

movimento está ladeira abaixo em termos de precarização. É uma questão complexa, porque 

quando você pensa em precarização, você pensa em remuneração e isso tudo tem que estar 

presente, mas especialmente temos que pensar nas condições de trabalho, porque é isso que 

vai fazer diferença para saúde mental do trabalhador, se ele não tem autonomia para 

desenvolver essa potência humana, muitas vezes pelo fato de colar o conceito de emprego 

com o conceito de trabalho a gente coloca tudo na questão da remuneração, se ele ganhar 

bem, está tudo bem. Isso é um perigo, porque se coloca tudo na remuneração, justifica 

maltratar, dificultar, por ele estar ganhando bem. A questão não é só remuneração, mas no 

Brasil isso virou uma questão muito séria, porque a nossa remuneração é péssima e por isso 

acabamos focando na remuneração. A precarização vai muito além da remuneração, é 

principalmente as situações em que as pessoas são submetidas no trabalho, principalmente os 

constrangimentos que não deixam o trabalhador desenvolver seu potencial. Não há nada mais 

saudável que fazer bem o seu trabalho, olhar para o seu trabalho e dizer “mandei bem”, isso 

para nossa subjetividade é extremamente importante. Sem condições a gente acaba não 

fazendo bem, se tiver acumulo de função, condições de trabalho degradadas, isso é muito 

adoecedor”. 

Resposta Prof. Catharina: “Eu acho que por exemplo, uma questão muito impactante 

é o trabalho intermitente, a falta de perspectiva que se coloca, veja, a gente estuda a 

terceirização, que já uma precarização, mas de alguma forma o cara tem um contrato por 

tempo indeterminado, abre as aspas, porque sabe que a qualquer momento, tem toda uma 

questão colocada aí. Agora, mais grave que isso é o trabalho intermitente, o cara não sabe o 

que pode acontecer, são todas as modalidades, as condições que são colocadas de trabalho 

por tempo determinado, a pejotização, todas as modalidades que isso consagram, na minha 
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compreensão, isso é uma precarização tremenda, eu acentuaria essa falta de garantia mínima 

de garantia de trabalho, não estou dizendo nem de emprego, porque isso já é uma superação, 

um agravamento dessa situação de precarização. Fazendo uma pesquisa em Portugal sobre a 

precarização de docentes, teve um professor que falou uma coisa muito interessante, parece 

que eles estão na praça da Jorna, que é uma praça que no tempo do fascismo, os trabalhadores 

iam para lá de madrugada e os empregadores escolhiam por horas de trabalho. Aqueles que 

não conseguiam trabalho, voltavam para as suas casas. Aí foi feita uma metáfora, que 

analisando é como se os trabalhadores estivessem na praça da Jorna, é uma praça grande praça 

da Jorna, as pessoas se colocam e ficam a disposição esperando vender a força de trabalho 

por determinadas horas, uns conseguem, outros não”. 

Comentário: Reforçando a ideia que foi dita anteriormente, as professoras afirmam 

que o contexto trazido pela reforma é de precarização. Diante disso, a tendência é o aumento 

dos casos de adoecimento físico e psíquico decorrentes do trabalho. A professora Maria Elisa 

ainda acrescenta que no Brasil a precarização não se dá apenas nas condições de trabalho, 

mas também na baixa remuneração, além da falta de incentivo para que o trabalhador 

desenvolva o seu potencial, destacando que essa soma de fatores gera adoecimento.  

Como pode ser observado nas entrevistas descritas neste capítulo, os impactos na vida 

do trabalhador são inúmeros. O contexto que a Lei nº 13.467/17 submeteu os empregados 

resulta em precarização das condições de trabalho, levando ao adoecimento destes. A perda 

de direitos e garantias pelos trabalhadores, demonstra o momento de retrocesso pelo qual o 

Brasil passa, no qual resta nítida que os interesses do capital se sobrepuseram aos interesses 

dos cidadãos. Fato que só poderá ser modificado, caso haja uma mobilização por parte dos 

trabalhadores para cobrar do governo novas garantias e reverter o quadro crítico no qual 

estamos vivendo.  
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CONCLUSÃO  

 

Como pode ser observado, as condições de trabalho impostas após a reforma 

trabalhista se mostram extremamente prejudiciais à classe trabalhadora. O retrocesso dos 

direitos e garantias nos conduzem à precarização das condições de trabalho, tornando como 

regra a instabilidade dos vínculos.  

No que tange à jornada de trabalho, notamos que a Lei nº 13.467/17 alterou 

significativamente as antigas previsões. Como foi dito ao longo do presente trabalho, tivemos 

mudanças na jornada dos contratos de tempo parcial, no qual, passou a ser permitido a 

formalização de contratos de até trinta horas, sem a possibilidade de horas extras, ou ainda, 

prevê que os contratos de até vinte e seis horas semanais, podem ter acréscimos de até 6 horas 

extras semanais. Ainda, destacamos as mudanças nas regras de intervalo intrajornada, diante 

da nova previsão de que é possível a redução do intervalo para descanso, quando a jornada 

for maior que seis horas, desde que seja firmado entre a empresa e o sindicato convenção ou 

acordo coletivo. 

Discorremos, ainda, sobre as alterações no instituto do banco de horas, no qual, a nova 

lei permite que por acordo individual seja feita a compensação das horas extras, devendo estas 

serem compensadas no prazo máximo de seis meses. Quanto ao pagamento das horas in 

itinere, a regressão é espantosa, pois a reforma trabalhista passou a dispor que o empregador 

não precisará controlar e pagar das horas in itinere, pois estas deixaram de integrar a jornada 

de trabalho. Ademais, em relação a concessão de férias, a Lei nº 13.467, prevê que havendo 

concordância do empregado, as férias poderão ser fracionadas em até três períodos.  

Deste modo, a nova regulamentação se mostra contrária à previsão constitucional, uma 

vez que não levou em consideração os fundamentos e objetivos da República brasileira, quais 

sejam, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, previstos 

expressamente no artigo 1°, incisos III e IV da Constituição brasileira de 1988. Aliás, a lei da 

reforma ainda desconsidera a disposição do artigo 3º, incisos I, III, e IV da Carta 

Constitucional, porquanto inviabiliza a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

além de impossibilitar a garantia de erradicação da pobreza, da marginalização e da redução 

das desigualdades sociais, deixando ainda, de promover o bem de todos. 
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Conforme as opiniões das psicólogas transcritas no último capítulo, bem como tudo o 

que foi apresentado no presente trabalho, conclui-se que essa reforma na legislação trabalhista 

é sinônimo de precarização e retrocesso, deixando evidente que as mudanças atenderam 

exclusivamente aos interesses do capital. 

Isto posto, no presente trabalho, demonstramos a perda de inúmeros direitos dos 

trabalhadores e como isso afetará a vida deles. A reforma trabalhista comprometeu o Direito do 

Trabalho, bem como a própria Justiça trabalhista, diante da precarização das condições de 

trabalho. Apenas a união das categorias profissionais poderá superar essa fase que atualmente 

vem trazendo um grande transtorno para os trabalhadores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TRANSCRIÇÃO COMPLETA DAS ENTREVISTAS 

Prof. Drª Maria Elisa Siqueira Borges 

1-  Qual importância estruturante do trabalho para os indivíduos como sujeitos 

(constituição dos sujeitos)? 

Primeiro, deixar claro que eu trabalho com referenciais teóricos que não são os únicos, mas são minhas escolhas, 

que chamam clínicas do trabalho, que consideram o trabalho é o estruturante psíquico. Nós humanos fazemos parte 

de uma espécie antropologicamente, considerado uma espécie industriosa, uma espécie que quer fazer, quer 

inventar, quer inovar, quer criar. Isso é algo antológico, faz parte da nossa constituição como espécie, isso do ponto 

de vista antropológico.  

Do ponto de vista psicológico, a gente pensa que o trabalho é um estruturante psíquico, a gente se estrutura também 

pelo trabalho, a gente cria subjetividade também pelo trabalho. E aí, a gente tem que conceituar o que nós nas 

clínicas do trabalho chamamos de trabalho, que é muito além de uma relação contratual de emprego, até porque 

essa é uma relação muito jovem na história da humanidade. Então a gente considera trabalho como atividade 

humana, mobilização subjetiva, por exemplo, numa situação de trabalho você tem o que é prescrito, aquilo que é 

pré-escrito, ou seja, anterior a relação de trabalho. Quando eu chego numa situação de trabalho aquilo que já está 

dado, regras, procedimentos, recursos que vou ter a minha disposição, enfim, que são anteriores a minha chegada 

a situação de trabalho. Mas para fazer esse trabalho acontecer eu vou ter que me virar, eu vou ter que me mobilizar 

cognitivamente, toda a minha experiência de vida, tudo que eu aprendi, tudo o que eu vivi, toda minha motricidade, 

os meus afetos, as minhas emoções, tudo eu vou colocar ali, eu vou mobilizar subjetivamente pra fazer o trabalho 

acontecer. Isso independe de ser uma relação contratual, essa relação contratual emprego é uma das formas de 

trabalho, não é única, é data de muito recente na história da humanidade. Então assim, não se pode confundir 

trabalho com emprego. Do ponto de vista psicológico, qual a importância estruturante? Eu vou dizer que é total, o 

trabalho é um estruturante psíquico, a gente se estrutura também pelo trabalho, não é só pelo trabalho, mas o 

trabalho cria subjetividade, faz a gente se defrontar com situações, trabalho pensado dessa forma ampla, que podem 

ampliar ou não nossa subjetividade. Tudo vai depender das condições de trabalho que somos submetidos. Criou-

se uma retórica sobre o trabalho de que é sacrifício, o trabalho é uma obrigação, que na verdade tem muito mais a 

ver com as condições de trabalho, do que o trabalho como atividade. O trabalho como atividade humana, existe 

desde que existe o homem, desde que nós existimos como espécie, existe trabalho como atividade humana, que 

nos fez chegar até aqui, na nossa trajetória humana, essa inventividade, esse desejo de fazer, na idade da pedra não 

tinha chefe cobrando produtividade, não tinha meta, não tinha nada disso e mesmo assim a gente produzia, pro 

bem e pro mal, produzíamos o tempo todo. 

2-  O que faz a psicologia do trabalho? 

Então a psicologia do trabalho, do nosso ponto de vista, é pensar nessa potência do indivíduo, essa potência humana 

que está presente nas pessoas de uma maneira geral, no trabalho, para entender que as pessoas não são passivas 

em relação as nocividades que venham das condições do trabalho. Elas criam defesas, criam formas de lidar com 

isso, que muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Não trabalhamos com o conceito de impacto, por considerar 

impacto uma coisa muito passiva, sem reação. O trabalhador sempre vai ter reação. Os trabalhadores têm uma 

potência de transformação muito grande e é com isso que a gente trabalha, com foco nessa potência de 

transformação. A psicologia do trabalho, do ponto de vista, das clínicas do trabalho, tem sempre a ideia de ir as 

situações de trabalho e compreender- transformar. No caso de uma relação de emprego, contratual, que acaba 

sendo, no contemporâneo, o que a gente mais trabalha, porque as relações de trabalho elas estão hoje muito mais 

ligadas a uma relação contratual de emprego, de remuneração, a ideia é sempre de intervir na organização do 
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trabalho. A gente parte do princípio que os trabalhadores são pessoas criativas, inventivas e motivadas, a fim de 

fazer, querendo fazer, porque isso é um estruturante psíquico. Se eles não conseguem, se estão adoecendo, o 

problema não é deles, é da organização do trabalho, é sempre da organização do trabalho. É muito comum, a gente 

receber assim: “queremos fazer um trabalho com uma equipe que está desmotivada”. Se a equipe está desmotivada, 

é obvio que a culpa é da organização do trabalho, se as pessoas estão adoecendo, é da organização do trabalho. 

Você pode ter uma ou outra pessoa que esteja com uma questão pessoal, mas isso é raro. Normalmente, dentro de 

uma relação contratual de emprego, as pessoas estão adoecendo, estão desmotivadas, é sempre a organização do 

trabalho e é ai que a gente vai intervir. Lembrando que isso é uma relação especifica, da questão do emprego, 

porque quando a gente simplifica, colando essa ideia trabalho-emprego, a gente deixa de fora um monte de outras 

atividades, tipo trabalho voluntário, o trabalho da dana de casa, o trabalho de cuidar de um filho, tem todo um 

trabalho envolvido e porque não está dentro de uma relação contratual que envolve remuneração, não é valorizado 

pela sociedade, é como se ele não existisse.  

3-  Como a psicologia do trabalho enxerga as mudanças trazidas pela lei nº 13.467/17? 

Então, essa é questão da organização do trabalho, a gente acredita que nós todos, humanos, queremos criar, 

queremos inovar, se a gente não está conseguindo ou se a gente adoece fazendo isso, é sempre questão da 

organização do trabalho. E quanto mais constrangimentos você tenha a isso, a esse desenvolvimento da potência 

humana, quanto mais você é constrangido, mais você adoece. A reforma trabalhista é mais um fator de 

constrangimento e já existiam muitos, ela vem constranger mais ainda o trabalhador. Então essa subjetividade que 

pode ser desenvolvida no trabalho ou que deveria ser desenvolvida, ela é mortificada, ai o trabalhador adoece, não 

consegue dar conta da mortificação da sua própria subjetividade. Eu acho que tem consequências que são sérias, 

a forma como o trabalho se constitui nas sociedades capitalistas é uma forma muito opressiva, muito 

constrangedora, então não facilita esse movimento de expansão do trabalhador. Quando eu falo do real e o pré-

escrito, o primeiro requer uma familiaridade com o trabalho, quanto mais intimidade eu tenho com aquele trabalho, 

melhor eu vou fazer aquele trabalho, vou me familiarizando com as técnicas, com as ferramentas, com os 

instrumentos, com as relações, quanto mais eu me familiarizo com isso, melhor eu vou trabalhar e de forma mais 

saudável e a reforma trabalhista, traz a ideia de que o trabalhador pode ser descartado, não só a reforma, isso já 

existia antes, a reforma só veio piorar. A ideia de que o trabalhador pode ser descartado a qualquer tempo: “ não 

está satisfeito, tem mais dez aqui na fila querendo seu emprego”.  Isso é muito ruim para todo mundo, porque 

aquele trabalhador que já tem intimidade com aquela tarefa, com aquele trabalho, ele vai trabalhar muito melhor,  

mais saudavelmente se não for constrangido nesse desenvolvimento dessa potencialidade e por isso ele não deveria 

ser descartável, pelo contrário, quanto mais tempo, intimidade com a tarefa, melhor vai ser, ai ganham todos: o 

trabalhador, o trabalho e ganha a sociedade, de ter pessoas produzindo de uma forma mais saudável e melhor. 

Toda essa ideia da descartabilidade do trabalhador, é uma ideia completamente absurda do ponto de vista da 

psicologia do trabalho, é o oposto do que deveria ser.  

4-  Quais os prejuízos a saúde do trabalhador poderá sofrer com essas alterações na 

legislação? 

Você ser impedido de desenvolver sua subjetividade, porque ao se deparar com o real do trabalho, e esse real é 

totalmente constrangedor, e não for possível achar caminhos, aí as pessoas adoecem. Por isso as questões legais 

impactam diretamente na saúde, porque impendem que o trabalhador possa se desenvolver e desenvolver sua 

potência como humano. 

5-   O que o trabalhador pode fazer para reduzir os efeitos negativos a sua saúde? 

Bom no momento, muito pouco. Eu acho que o trabalhador faz muito, ninguém é passivo diante dos 

constrangimentos, a gente cria defesas para lidar com as questões. Mas ao chegar a certo ponto de constrangimento, 

até essas defesas ficam vulneráveis. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é isso! Não posso dizer que é uma 

impossibilidade, pois o humano sempre transborda, sempre acaba dando conta de um monte de coisas. Quanto 

mais a organização do trabalho constrange o trabalhador, menos ele consegue fazer e esse menos não é relação ao 

trabalho, é menos por si, para sua criatividade, para a sua saúde.  
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6- O que as empresas podem fazer para reduzir os efeitos negativos a saúde de seus 

empregados? 

Poderia fazer muita coisa. Seria a questão de diminuir os constrangimentos e facilitar essa autonomia do 

trabalhador para que ele possa criar. Ao se deparar com o real do trabalho, eu tenho todas as regras, todas as 

prescrições na minha cabeça. Se eu sou constrangida e não tenho o mínimo de autonomia para fazer meu trabalho, 

o meu real vai ser mortificado, eu tenho que dar conta da situação de trabalho. Eu posso criar alguma coisa e sair 

com minha subjetividade desenvolvida e minha saúde mental melhor ou eu posso sair mortificada daquela situação 

constrangedora, que acaba virando adoecimento por não dar conta da situação trabalho, porque aquilo que aparece 

para você como um desafio, você não consegue dar conta e isso adoece. Isso falando do ponto de vista psicológico, 

existem mil outros pontos de vista, como por exemplo trabalhador que ganha uma miséria, que pega várias 

conduções por dia, que não come direito, que não dorme direito, porque não tem condições de moradia ruim. 

7- Quais impactos o trabalhador sofrerá no âmbito social? 

Na medida em que eu não consigo desenvolver minha subjetividade no trabalho, isso é claro que vai me dificultar 

todas as outras situações do âmbito social, porque as coisas não estão separadas. A gente tem essa tendência de 

separar trabalho e vida e não está separado, é tudo junto. Não existe essa ideia de que quando você chega no local 

de trabalho deixa os problemas lá fora e quando sai esquece o trabalho, isso não existe! Nós somos uma pessoa 

única, isso tudo vai junto. É outro mito que as organizações do trabalho criaram, de que quando chegar ao seu 

trabalho, você tem que esquecer a vida lá fora.  

8- Em que medida os aspectos da nova legislação representam um forte movimento de 

precarização do trabalho? O que esperar desse novo contexto? 

Precarização do ponto de vista social, total! Acho que a gente só está tendo um desmonte de todas as conquistas. 

Eu brinco que ninguém imaginou que a gente sentiria falta da CLT, que já era uma droga, mas hoje a gente sente 

falta. Hoje o movimento está ladeira abaixo em termos de precarização. É uma questão complexa, porque quando 

você pensa em precarização, você pensa em remuneração e isso tudo tem que estar presente, mas especialmente 

temos que pensar nas condições de trabalho, porque é isso que vai fazer diferença para saúde mental do trabalhador, 

se ele não tem autonomia para desenvolver essa potência humana, muitas vezes pelo fato de colar o conceito de 

emprego com o conceito de trabalho a gente coloca tudo na questão da remuneração, se ele ganhar bem, está tudo 

bem. Isso é um perigo, porque se coloca tudo na remuneração, justifica maltratar, dificultar, por ele estar ganhando 

bem. A questão não é só remuneração, mas no Brasil isso virou uma questão muito séria, porque a nossa 

remuneração é péssima e por isso acabamos focando na remuneração. A precarização vai muito além da 

remuneração, é principalmente as situações em que as pessoas são submetidas no trabalho, principalmente os 

constrangimentos que não deixam o trabalhador desenvolver seu potencial. Não há nada mais saudável que fazer 

bem o seu trabalho, olhar para o seu trabalho e dizer “mandei bem”, isso para nossa subjetividade é extremamente 

importante. Sem condições a gente acaba não fazendo bem, se tiver acumulo de função, condições de trabalho 

degradadas, isso é muito adoecedor.  

Prof. Drª Catharina Marinho Meirelles 

1-  Qual importância estruturante do trabalho para os indivíduos como sujeitos 

(constituição dos sujeitos)? 

Para gente é estruturante, o trabalho é estruturante, é uma categoria estruturante fundamental para compreender a 

subjetividade, pela perspectiva teórica com a qual eu trabalho, que é o marxismo, o materialismo dialético. A gente 

entende que as relações sócias que vão se constituindo se dão a partir do plano concreto, da materialidade concreta. 

Existe uma frase de Marx, que eu acho que define isso que você me pergunta, ele diz que o homem se “hominiza” 

na medida que ele humaniza a natureza. O processo de humanizar a natureza, transformar a natureza para a 

satisfação das suas necessidades para sua própria sobrevivência vão constituindo o homem como ele é, porque 

para fazer essa produção de mudança na natureza, humanização da natureza, ele faz isso em sociedade, em 
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coletividade e ai novos conhecimentos, nova cultura, desejos, relações sociais, formas de afeto, de toda vida 

estruturante do ser humano vai se estabelecendo nesse processo de trabalho. A gente entende que o trabalho é 

estruturante, ele é fundamental. 

2-  O que faz a psicologia do trabalho 

Existe a psicologia do trabalho e organizacional, são áreas que fazem uma interface. Uma tem a obrigação de 

analisar a relação do homem- trabalho, a tarefa da atividade, como é essa relação, talvez numa analise micro. E 

existe a compreensão da relação do homem no trabalho, mas dentro de um contexto organizado, de organização.  

Por organização não são só empresas com fins lucrativos, a gente imagina que é a psicologia organizacional nas 

empresas, mas é muito mais do que isso. É quando as pessoas em coletividade precisam alcançar um objetivo 

comum e estão submetidas a condições semelhantes para que isso aconteça. Como é o comportamento das pessoas 

nesse caso, que fatores podem ser alterados para que esse trabalho se dê de uma maneira mais satisfatória, a gente 

privilegia o trabalhador, as condições do trabalho, estudando a organização e suas mais diversas variáveis. Então 

por exemplo, como é a liderança, essa liderança se dá de forma centralizadora, ela desrespeita, ela é autoritária, 

ela marca, tem o registro de centralização, de opressão, como a equipe se estrutura, como essa organização está 

inserida nessa sociedade, ai a gente tem uma preocupação macro analítica. De que forma as reformas trabalhistas 

vão impactar nessa organização e logo vão impactar na vida do trabalhador. Então é uma psicologia que vai analisar 

o trabalho de uma forma variada, nas suas mais diversas dimensões, tanto da relação do homem com sua tarefa 

com o seu trabalho propriamente dito, quanto na relação mais ampliada que o homem estabelece com outros, com 

seus superiores com seus subordinados, com a organização na qual ele pertence e todos esses fatos implicados.     

3-  Como a psicologia do trabalho enxerga as mudanças trazidas pela lei nº 13.467/17? 

De uma maneira muito crítica, a gente está em desacordo em relação as essas reformas, que vão redundar em 

precarização, enfraquecimento da categoria, a classe trabalhadora como categoria, com prejuízos a saúde e a vida 

do trabalhador no sentido de perda de garantias sociais, no sentido de deslocamento da sua relação com o próprio 

trabalho, não há mais uma relação que com todas as adversidades que se colocava, mas existia uma espécie de 

lealdade, existia uma espécie de contrato do trabalhador com seu local de trabalho, com as pessoas. A questão que 

está colocada na reforma, ela coroa um modo de trabalho que é marcado pela efemeridade, temporalidade, uma 

relação pontual, sem nenhum apego, com alta flexibilidade, que vai exigir desse trabalhador uma mobilização, que 

a gente chama de mobilização piscoafetiva de estranhamento, maior estranhamento com o seu trabalho. Então 

tanto do ponto de vista concreto material, das condições, da precarização do trabalho, do enfraquecimento da classe 

trabalhadora que vai se perdendo, se diluindo e quanto mais ela se torna heterogênea se torna, se perde nesse 

sentido de luta pelos seus direitos, de se compreender como trabalhador, enquanto classe, porque um impacto forte 

que isso traz é o individualismo. Eu vou me virar para fazer um “trampo”, para ter uma “grana” para resolver o 

meu problema, não importa se meu colega ao lado não sei o que está acontecendo. É um aumento de 

competitividade, um aumento de individualismo, individualidade acentuada. Então são várias as consequências 

que vão trazer para o trabalhador, para o ser humano, com impactos sociais, acho que inestimáveis, não dá para 

gente estimar com muita precisão o que isso poderá trazer. Em linhas gerais, ela já traz o impacto que é o medo. 

Em contato com os meus alunos dos últimos períodos, a gente já percebe uma insegurança, uma angustia em 

relação ao futuro e a gente vê que principalmente os jovens, no que chamamos de injustiça geracional, essa geração 

vai ser extremamente prejudicada, sem perspectiva na inserção no mercado de trabalho ou uma inserção muito 

precarizada. A gente entende, que a falta de perspectiva ela tem contornos sociais gravíssimos, já está trazendo 

contornos sociais gravíssimos. Inclusive sociais no sentido que a gente vê crescer discursos de ódio, ver crescer a 

xenofobia, a violência, com consequências muito contundentes e muito claras. 

4-  Quais os prejuízos a saúde do trabalhador poderá sofrer com essas alterações na 

legislação? 

Então, a insegurança é um fator, como eu estava falando, fundamental para gente entender. Freud dizia que o medo 

é a moeda de troca de todos os afetos. O medo permeia essas relações afetivas que se estabelecem e estando sob a 

ditadura do medo, da insegurança, da impossibilidade de inserção, da alienação, isso tem um efeito devastador na 

saúde psíquica, todas as relações acabam ficando submetida aquilo, as afetivas, as familiares. A gente entende que 
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isso tem e vai ter ainda mais um impacto no adoecimento psíquico, nas mais variadas ordens que ele se manifesta 

muito acentuada.  

5-   O que o trabalhador pode fazer para reduzir os efeitos negativos a sua saúde? 

Eu sempre vou apostar na coletividade, então primeiro eu acho que é se reconhecer como categoria, como uma 

organização ampla, num espectro mais amplo da luta de classes. Do ponto de vista individual, mas micro, talvez 

também essa relação de buscar fontes coletivas. Eu acho que individualmente, a gente não sai de uma situação 

dessas eu posso até buscar uma ajuda terapêutica, buscar ter qualidade de vida, porém isso é tão perverso, como 

você fala para um trabalhador buscar qualidade de vida se ele sai as quatro da manhã de casa para pegar um trem, 

com más condições. Nesses aspectos é perverso falar isso, mas claro, que se ele tiver condições de fazer isso, é 

ótimo! Eu acho que essa superação não vai se dar no nível individual, eu acho que ela se dá no nível coletivo, 

conversando, buscando alternativas, buscando o sindicato, se não tem, constituindo, porque ela não vai se dar na 

resolução individual e nem na meritocracia, porque tem uma ideologia subjacente a isso tudo que vem a reboque 

do neoliberalismo que valoriza o mérito individual. “Você está passando por isso, mas se você se dedicas você vai 

se destacar, você vai chegar lá”, isso é uma falácia. Então, reflexão crítica sobre isso. Claro que nem por isso, as 

pessoas vão deixar de trabalhar, até por uma questão de sobrevivência. Temos que destruir esses conceitos 

principalmente coletivamente. Nós temos movimentos que lidam com isso, mas em termos de saúde eu entendo 

assim, que a questão coletiva, dos grupos, para se iniciar um processo coletivo de superação. 

6- O que as empresas podem fazer para reduzir os efeitos negativos a saúde de seus 

empregados? 

Não adotar a nova legislação, eu acho que é um ponto fundamental. Quando a gente discute a motivação sobre as 

variadas teorias, a gente vê que só começa a pensar em motivação, quando as condições mínimas de sobrevivência 

são supridas. Então a organização que se pretende, pode colocar isso em prática, mas depende do resultado que ela 

espera. Se ela está focada no resultado do negócio em que ela busca qualidade, que ela busca um serviço 

diferenciado, um produto diferenciado, ela precisa investir sim nos seus funcionários. Não dá para escrachar as 

pessoas em condições insalubres, 12 horas de trabalho, porque não adianta, as pessoas não vão produzir, elas vão 

fazer o mínimo necessário. Por mais que elas até tentem superar, a sobrevivência passa a ser a questão maior, isso 

tem um limite, o corpo tem um limite. É claro que as organizações, muitas não estão interessadas nisso, que buscam 

obter maior qualidade nos seus serviços e produtos, elas vão em primeiro ponto não adotar as regras, as medidas 

e as leis que a reforma impõe. Condições de trabalho é o primeiro ponto. O segundo é proporcionar talvez espaços 

de coletividade, porque tem as questões que são desse nível de condições, mas tem questões que dizem respeito a 

própria organização, que diz respeito as relações interpessoais, ao estilo de liderança. Então a empresa deve 

proporcionar isso por meio de treinamentos, por meio de programas de desenvolvimento do ponto de vista 

endógeno tem um valor.  

 

 

7- Quais impactos o trabalhador sofrerá no âmbito social? 

Eu acho que vai ter impacto, aliás, já está tendo impacto. Isso fica configurado quando você pega um Uber por 

exemplo, as histórias de vida que eles vão contando, são impactantes, um estudo de caso, porque você vai ouvindo 

e tem de tudo. Eu por exemplo, andei com um rapaz que me perguntou se eu era professora, porque ele me pegou 

na rodoviária e me trouxe para UFF, ai eu respondi que sim e ele me falou eu também sou professor universitário, 

eu dava aula na Unifoa, mas as turmas foram reduzindo com a crise e eu fui dispensado, eu dava aula de engenharia 

metalúrgica. Perguntei se ele tinha estudado lá e ele me respondeu que não, que estudou no ITA e que também 

havia feito mestrado e doutorado lá também. Ai eu olhei no painel e tinha uma foto de um bebe, ele falou assim: 

“eu trabalhava em uma empresa e dava aula em uma universidade, mas com a crise a gente perde trabalho, perde 

perspectiva e eu tenho um filho, eu tenho que dar leite para ele e por isso eu estou aqui”.  A gente percebe que no 

social é isso que passa, são sonhos, expectativas, investimentos. Não é qualquer coisa você fazer engenharia no 
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ITA, mestrado e doutorado e trabalhar com o Uber, sem querer desqualificar, mas assim de qualquer maneira isso 

é um impacto, essa pessoa não é a pessoa que ela poderia ser, ter o potencial que poderia ter, nas relações familiares 

isso vai ter um impacto, porque ele vai ser uma pessoa com todas as expectativas frustradas, decepcionada, 

angustiada. Esse filho e as condições em que se deu. Então todo o aspecto, que relaciona família, as expectativas 

colocadas ali. Tenho histórias familiares, de pessoas que tinham determinado padrão e hoje tem que se submeter 

a condições que não imaginavam, isso está tendo um impacto tremendo em toda família, acaba adoecendo toda a 

família, acaba impactando por mais que eu esteja com emprego garantido, mas se o outro não está, isso tem uma 

série de consequências, nos jantares e nos almoços de domingo isso vai está presente. Então eu acho que ela 

permeia, como eu te disse no início, por ser estruturante na vida do ser humano, qualquer precarização, qualquer 

deterioração desse trabalho certamente tem um impacto tremendo na vida desse ser humano e nas relações que ele 

estabelece.  

8- Em que medida os aspectos da nova legislação representam um forte movimento de 

precarização do trabalho? O que esperar desse novo contexto? 

Eu acho que por exemplo, uma questão muito impactante é o trabalho intermitente, a falta de perspectiva que se 

coloca, veja, a gente estuda a terceirização, que já uma precarização, mas de alguma forma o cara tem um contrato 

por tempo indeterminado, abre as aspas, porque sabe que a qualquer momento, tem toda uma questão colocada aí. 

Agora, mais grave que isso é o trabalho intermitente, o cara não sabe o que pode acontecer, são todas as 

modalidades, as condições que são colocadas de trabalho por tempo determinado, a pejotização, todas as 

modalidades que isso consagram, na minha compreensão, isso é uma precarização tremenda, eu acentuaria essa 

falta de garantia mínima de garantia de trabalho, não estou dizendo nem de emprego, porque isso já é uma 

superação, um agravamento dessa situação de precarização. Fazendo uma pesquisa em Portugal sobre a 

precarização de docentes, teve um professor que falou uma coisa muito interessante, parece que eles estão na praça 

da Jorna, que é uma praça que no tempo do fascismo, os trabalhadores iam para lá de madrugada e os empregadores 

escolhiam por horas de trabalho. Aqueles que não conseguiam trabalho, voltavam para as suas casas. Aí foi feita 

uma metáfora, que analisando é como se os trabalhadores estivessem na praça da Jorna, é uma praça grande praça 

da Jorna, as pessoas se colocam e ficam à disposição esperando vender a força de trabalho por determinadas horas, 

uns conseguem, outros não.  

 

 

 

 

 

 


