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JORNADA SUPLEMENTAR  

 

Ao se pensar em jornada suplementar e, consequentemente, o pagamento de horas extras, 

basicamente está a ser tratar de 5 hipóteses: 

a) acordo de prorrogação: a CLT traz a necessidade de acordo (seja individual ou coletivo) 

para que haja a prorrogação de jornada;  

b) compensação: a CF permite que haja horas extras, desde que essas sejam devidamente 

compensadas;  

c) força maior: previsão na CLT, na qual a empresa está passando por uma dificuldade e o 

trabalhador realizará hora extra mesmo que não tenha o prévio acordo;  

d) serviços inadiáveis;  

e) Interrupção: causas acidentais e força maior: ou até mesmo para reposição de anteriores 

paralisações da empresa.  

 

 

1. ACORDO DE PRORROGAÇÃO  

A jurisprudência entende que esse acordo pode ser individual ou coletivo, desde que por 

escrito, no qual o empregado pactua com o empregador a prestação de horas extras.  

 

Na ausência de acordo, o empregado é obrigado a prestar horas extras?  

A doutrina, normalmente, entende que não. Entende que se não há acordo para a 

prorrogação de jornada, além da infração administrativa (mesmo não havendo acordo, se o 

empregado realiza as horas extras, evidentemente que devem ser pagas), o empregador não pode 

obrigar o empregado a prestar horas extras. Se não há acordo de prorrogação de jornada, não tem 

acordo de compensação, não é situação de força maior ou de serviço inadiável, ou seja, se não é 

nenhuma das hipóteses descritas na lei, o empregado pode se recusar a prestar as horas extras 

porque o contrato de trabalho limita-se à prestação de serviço de 8h.  



O acordo deve ser por escrito de forma individual (diretamente entre empregado e 

empregador) ou coletivo (por intermédio do sindicato); pelo prazo máximo de 2h extras por dia 

(previsão legal) e, no caso de motorista, a lei apresenta uma prorrogação máxima de 4h, desde que 

haja previsão normativa/norma coletiva (não pode ser acordo individual).  

 

A Súmula 376, TST trata a respeito dessa limitação de duas horas:  

Súmula nº 376 do TST. HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO. ART. 59 DA CLT. REFLEXOS 

(conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 89 e 117 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 

20, 22 e 25.04.2005 

I - A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de 

pagar todas as horas trabalhadas. (ex-OJ nº 117 da SBDI-1 - inserida em 20.11.1997)  

II - O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres 

trabalhistas, independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT. (ex-OJ nº 

89 da SBDI-1 - inserida em 28.04.1997)  

 

A lei diz que não é possível fazer mais de 2h extras por dia. Contudo, o que acontece se o 

empregado fizer mais?  

Ex: empregado fez 5h extras por dia terá direito ao pagamento de todas as 5h.  

Ocorreu uma infração administrativa, pois o máximo de horas extras eram 2h e o empregador 

exigiu 5h, podendo, diante disso, ser multado pelo Ministério do Trabalho, se houver fiscalização por 

um auditor fiscal do trabalho. Contudo, independentemente dessa multa, o empregado receberá 

todas as horas extras trabalhadas, com base no princípio da primazia da realidade.  

 

Pré-Contratação de Horas Extras.  

A lei fixa a jornada, seja de 8h (genérica), seja de 6h (bancários), de maneira que a 

jurisprudência do TST reputa inválida, não admite que as partes, no contrato do trabalho, pré-

contratem horas extras. Não é possível firmar contrato de trabalho, no qual o indivíduo é contratado 

para trabalhar 6h/diária, mas no mesmo instrumento já se pré-contrate 2h extras diárias. Se o 

empregador faz isso, ele está desvirtuando a lei, pois se essa diz que o bancário tem jornada de 6h, e 

no contrato, de antemão, fica acordado que o empregado terá que prestar 2h extras, essa pré-

contratação está desvirtuando a jornada; está retirando a jornada de 6h e colocando uma jornada de 

8h.  

 

A Súmula 199 do TST veda a pré-contratação de horas extras:  

Súmula nº 199 do TST . BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 48 e 63 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 

20, 22 e 25.04.2005 

I - A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é 

nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as 

horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não 

configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário. (ex-Súmula nº 199 – 

alterada pela Res. 41/1995, DJ 21.02.1995 - e ex-OJ nº 48 da SBDI-1 - inserida em 

25.11.1996) 

II - Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não 

for ajuizada no prazo de cinco anos, a partir da data em que foram suprimidas. (ex-OJ nº 63 

da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994)  

 



Essa Súmula tem sido aplicada não apenas para os bancários, mas para todas as categorias. 

No que tange as horas extras habituais, o TST não admite a pré-contratação de horas extras, mas 

admite que no decorrer do contrato de trabalho o empregado contrate horas extras (celebração de 

acordo de prorrogação de jornada).  

 

 

Horas Extras Obrigatórias  

Destaca-se uma situação em que a CLT prevê a prestação de horas extras obrigatórias, 

independentemente de acordo de prorrogação. A situação dos ferroviários é interessante e está 

prevista no art. 240 da CLT:  

 

Art. 240 - Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou 

regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a 

qualquer número de horas, incumbindo à Estrada zelar pela incolumidade dos seus 

empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um 

repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Industria e 

Comercio, dentro de 10 (dez) dias da sua verificação.  

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa justificada, por parte 

de qualquer empregado, à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave.  

 

Esta é uma situação excepcional e importante.  

 

 

Horas Extras não pagas (em razão da lei) 

 

Art. 243 - Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza 

intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do 

trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de dez horas, no mínimo, 

entre dois períodos de trabalho e descanso semanal.  

 

SÚMULA Nº 61 DO TST: FERROVIÁRIO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade 

competente, não são devidas horas extras (art. 243 da CLT).  

 

A ideia é a de que esse trabalhador ferroviário faz uma espécie de compensação, pois ele fica 

muito tempo sem trabalhar uma vez que não há trabalho, nem a necessidade nas estações de 

interior, assim classificadas pela autoridade competente. E, eventualmente, quando há a necessidade 

de extrapolar jornada, não faria sentido o pagamento de horas extras.  

 

 

Tempo Residual  

A ideia por trás dessa regulamentação do tempo residual é a mesma ideia que legitima a 

súmula nº 338 do TST, que versa sobre o horário britânico/uniforme:  

 



SÚMULA Nº 338 DO TST: JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA 

(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 234 e 306 da SBDI-1) - Res. 

129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada 

de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles 

de freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser 

elidida por prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 

21.11.2003) 

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento 

normativo, pode ser elidida por prova em contrário. (ex-OJ nº 234 da SBDI-1 - inserida em 

20.06.2001)  

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são 

inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, 

que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se 

desincumbir. (ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003)  

 

Quanto ao tempo residual, ninguém chega exatamente na mesma hora todos os dias no 

trabalho e ninguém sai exatamente na mesma hora todos os dias. De posse dessa 

informação/situação fática real de que ninguém chegará exatamente as oito horas da manhã e sairá 

exatamente às dezoito horas da tarde todos os dias é que a CLT prevê um período chamado de 

tempo residual ou minutos residuais, que é um período de tolerância, essa é a ideia. A tolerância é 

tanto para o empregado, como para o empregador.  

Imagine-se que o horário do empregado seja das oito horas às dezoito horas, com um 

intervalo de duas horas, totalizando uma jornada diária de oito horas. Eventualmente, esse 

trabalhador chega às 8:05, 8:04, 8:02, chegando atrasado. Da mesma forma, esse mesmo 

empregado sai do trabalho às 17:59, 17:57, saindo antecipadamente.  

Nesse cenário, a CLT estabelece que as chegadas e as saídas, antecipadas ou atrasadas, ou 

seja, pequenas variações de minutos, 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, desde que não 

ultrapassem dez minutos no total, esse período não será pago como hora extra, nem tampouco será 

descontado do trabalhador, sendo duas faces da mesma moeda.  

 

Art. 58, CLT - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade 

privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente 

outro limite.  

§ 1o Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 

horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 

dez minutos diários.  

(...)  

 

A referência aos cinco minutos diz respeito a cinco minutos em cada marcação. Assim, se o 

empregado trabalha das 8:00 às 18:00, com duas horas de intervalo, ele fará quatro marcações. 

Uma, pela manhã, na sua chegada (8:00); outra, na saída para seu intervalo (12:00); outra na 

chegada do seu intervalo (14:00) e a sua saída às 18:00. Isso se o intervalo não for pré-assinalado, o 

qual será visto na próxima hora. A doutrina admite a variação de cinco minutos em cada uma das 

quatro marcações, desde que não ultrapasse, no total do dia, a dez minutos. Esse limite de 

tolerância, inclusive, pode ser aplicado ao intervalo intrajornada.  

 



A questão interessante é a súmula nº 366 do TST, que versa sobre a situação em que o 

trabalhador ultrapassa o limite de tolerância.  

 

SÚMULA Nº 366 DO TST: CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS 

QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO (nova redação) - Res. 

197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015 

Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 

horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 

dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do 

tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, 

não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual 

(troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).  

 

Já se viu que o limite é de cinco minutos para cada marcação, o qual não pode ultrapassar 

dez minutos diários. Todavia, muitas vezes, o empregado, na chegada, marca seu cartão cinco 

minutos antes, em tese, estaria fazendo horas extras. Mas já foi visto que esses cinco minutos estão 

dentro do limite de tolerância. Assim, ao invés de chegar às 8:00, chegou às 7:55. Teve duas horas 

de intervalo e ao invés de sair às 18:00, saiu às 18:07, ultrapassando cinco minutos na chegada e 

sete minutos na saída. O que a súmula nº 366 do TST consagra é que há um limite de tolerância de 

dez minutos, em sendo ultrapassado esse limite, a totalidade desse período será pago como horas 

extras. Então, embora o limite de tolerância seja de dez minutos, se são realizados doze minutos de 

horas extras, não serão pagos apenas os dois minutos excedentes, mas todos os doze minutos 

excedentes. É isso que determina a súmula em questão.  

 

Outra súmula importante é a de nº 449 do TST, a qual trata da impossibilidade de 

elastecimento desse limite de tolerância, que é previsto na lei, determinando a tolerância cinco 

minutos na chegada e cinco minutos na saída, totalizando dez minutos no dia. Uma vez que está 

previsto em lei, a jurisprudência sumulada do TST assevera que norma coletiva (acordo coletivo ou 

convenção coletiva) não poderá elastecer esse limite de tolerância, ou seja, a norma coletiva não 

pode estabelecer, por exemplo, um limite de chegada de dez minutos e de dez minutos na saída, 

totalizando vinte minutos (só para exemplificar).  

 

SÚMULA Nº 449 DO TST: MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE 

TRABALHO. LEI Nº 10.243, DE 19.06.2001. NORMA COLETIVA. FlEXIBILIZAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 372 da SBDI-1) – Res. 

194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da 

CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o 

limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração 

das horas extras.  

 

Curiosidade: Considerando a Constituição Federal/88 acerca da duração do trabalho normal 

em 44 horas semanais, discorra da possibilidade de ocorrência da “jornada semanal” de 45 horas no 

Brasil, sob a perspectiva do parágrafo 1º do art. 58 da CLT.  

 

 



2. FORÇA MAIOR  

Uma situação que a CLT traz para a prestação de horas extras excepcionais é a da força 

maior. Em algumas situações, pode acontecer o que se denomina de força maior – acontecimento 

imprevisível, inevitável, um fenômeno da natureza, por exemplo – a CLT disciplina no seu art. 501 o 

que se entende por força maior, inclusive para efeitos de rescisão do contrato de trabalho:  

 

Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade 

do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.  

§ 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior.  

§ 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar substâncialmente, nem for 

suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa não se 

aplicam as restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.  

 

Nessas situações de força maior, o que pode acontecer é a empresa necessitar do trabalho 

extraordinário de seus empregados. Por conta disso, independentemente desses empregados terem 

um prévio acordo para a prorrogação de jornada, independentemente de ele ter um acordo de 

compensação de jornada, ele terá de prestar horas extras. Podem ser exigidas as prestações de 

horas extras, porque é uma situação de urgência/de necessidade. Esta é uma situação muito 

parecida com a do empregado ferroviário, o qual a lei estabelece que, em caso de acidente ou 

urgência, podem ser exigidas horas extras desse empregado.  

O detalhe que se deve atentar é o fato de que, nas hipóteses de força maior, a CLT não 

trouxe a limitação de horas extras a serem prestadas. Normalmente, a limitação da prestação de 

horas extras é de duas horas extras por dia. No caso de serviços inadiáveis, será visto que o 

empregado pode trabalhar até doze horas por dia.  

A doutrina, aqui, diverge um pouco, pois a maioria entende que, se a CLT não trouxe 

limitação, em tese, poderia ser exigida hora extra sem qualquer limitação, por se tratar de uma 

situação excepcional. Por exemplo: O empregado é um bombeiro civil e o shopping que ele trabalha 

está pegando fogo, não faria sentido haver uma limitação de horas extras, já que é uma situação 

excepcional.  

Entretanto, há quem defenda o contrário, como a doutrinadora Alice Monteiro de Barros. Ela 

defende que o máximo de jornada seria de doze horas por dia, ou seja, jornada extraordinária de 

quatro horas por dia. A professora defende essa jornada com base nos intervalos, visto que deve 

haver intervalo de uma jornada para outra, como será estudado quando se tratar do intervalo 

interjornada. Então, a partir do momento em que ser autorizasse uma jornada mais elástica do que 

doze horas de trabalho por dia, estar-se-ia prejudicando o intervalo entre as duas jornadas.  

A CLT não traz essa limitação de doze horas por dia no caso de força maior. Tanto a 

jurisprudência, como a doutrina majoritárias, discorrem no sentido de que, no caso de situações de 

força maior (situações inevitáveis, situações imprevisíveis), não há limitação de horas extras.  

Outro detalhe que gera discussão no caso da força maior e também no caso dos serviços 

inadiáveis posteriormente abordados, é que a CLT não prevê o adicional de 50% nessa situação de 

força maior, por se tratar de uma situação excepcional.  



Nesse contexto, a doutrina majoritária é no sentido de que, para que o art. 501 da CLT seja 

recepcionado pela Constitucional, para que a autorização do trabalho por força maior seja 

autorizado/recepcionado pela Constituição, é necessário que haja o pagamento do adicional de 50%.  

A CLT também impõe ao empregador o dever de comunicar essa situação ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), no prazo de 10 dias, de que houve essa exigência de prestação de horas 

extras por força maior.  

Essa situação de força maior é tão excepcional que a lei autoriza a possibilidade de um 

menor de dezoito anos realizar horas extras no caso de força maior. Na realidade, só existem duas 

situações em que o trabalhador menor de idade pode prestar horas extras: ou quando ele labora em 

compensação de jornada, ou quando ele está em situação de força maior. Nessa segunda hipótese, a 

prestação de horas extras é limitada a doze horas trabalhadas no dia, ou seja, poderia trabalhar oito 

horas normais e quatro horas extras por dia.  

Frisa-se esse limite estabelecido para o trabalhador menor, em razão de que, quanto a esse 

trabalhador, há limitação de doze horas, mas, quando se refere ao trabalhador maior, a CLT não traz 

essa limitação. Assim, conclui-se que, no trabalho em força maior, não há limites de horas extras, 

salvo para o trabalhador menor de dezoito anos, o qual laborará até doze horas por dia e desde que 

seu serviço seja imprescindível/essencial/a necessidade de seu trabalho pessoal, conforme previsto 

na CLT.  

 

 

3. SERVIÇOS INADIÁVEIS OU CUJA INEXECUÇÃO POSSA CAUSAR PREJUÍZO  

Muitas vezes, um serviço é iniciado ao longo da jornada e, em um determinado momento, a 

jornada normal termina, mas o serviço não. Nesse cenário, é necessário que o empregado continue 

trabalhando em horas extras, para encerrar esse serviço. O normal seria que o empregado 

encerrasse sua jornada e, no outro dia, continuasse esse serviço. Contudo, existem serviços, que, 

pela sua natureza, não podem causar prejuízo à empresa se forem interrompidos.  

Imagine-se um serviço relativo a uma carga perecível trazida até o estabelecimento do 

empregador e a jornada de oito horas se encerra, sem ter sido acondicionada/congelada nos 

refrigeradores. Se o empregado finalizar sua jornada, no outro dia, essa carga terá apodrecido, 

causando imenso prejuízo ao seu empregador.  

Nessas situações, embora não sejam de força maior, a CLT exige a prestação de horas 

extras. Porém, nesse caso, a CLT prevê o limite de doze horas de trabalho por dia.  

Diferentemente da força maior, em que não há previsão de doze horas (que é apenas para o 

trabalhador menor de dezoito anos); no caso de serviços inadiáveis ou cuja a inexecução possa 

causar prejuízo, a limitação é expressa, sendo de doze horas.  

Também não há a previsão de pagamento de adicional de 50% pelas horas em sobrejornada, 

mas a doutrina, como acima visto, que devem ser contraprestados, bem como deve ser comunicado 

ao MTE, no prazo de dez dias.  

Outra diferença do serviço inadiável para a força maior é que, além de haver uma limitação 

de doze horas, não há autorização para que o trabalhador menor trabalhe (preste horas extras), que 

só pode ocorrer nos casos de força maior.  



Acerca da matéria em estudo, o MTE possui o precedente administrativo nº 31, em que ele 

interpreta essa norma sobre o serviço inadiável, asseverando que o serviço inadiável que autoriza a 

prestação de horas extras é aquele que possa causar prejuízo. O MTE determina que o mero 

inconveniente, para o empregador, não autoriza a exigência das horas extras, assim como ocorre 

com o dano moral e o “mero aborrecimento”. Dito de forma mais clara, terminar o serviço seria bom, 

mas não causará prejuízo o fato de não ter sido finalizado na mesma jornada e postergado para o 

outro dia, não podendo o empregador exigir a prestação de horas extras dos seus empregados.  

 

PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 31 JORNADA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE 

IMPERIOSA. I - Os serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízos 

manifestos autorizam a prorrogação da jornada apenas até 12 horas, caracterizando-se como 

tais aqueles que, por impossibilidade decorrente de sua própria natureza, não podem ser 

paralisados num dia e retomados no seguinte, sem ocasionar prejuízos graves e imediatos. II 

- Se a paralisação é apenas inconveniente, por acarretar atrasos ou outros transtornos, a 

necessidade de continuação do trabalho não se caracteriza como imperiosa e o excesso de 

jornada não se justifica.  

REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59, caput e art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT.  

 

 

4. INTERRUPÇÃO POR FORÇA MAIOR E CAUSAS ACIDENTAIS  

Cuidado com a confusão do assunto titulado com força maior.  

Já se viu que, quando ocorrer uma situação de força maior, é legítima a exigência de horas 

extras, sem qualquer limitação de jornada. Entretanto, a CLT traz ainda uma outra situação, qual seja, 

a de recuperação de jornada. Muitas vezes, a empresa necessita realizar uma interrupção da sua 

atividade, ficando um período sem funcionar, por razões que dizem respeito a uma causa acidental 

ou por um motivo de força maior.  

Não confundir com a força maior anteriormente estudada, que ocorre no momento em que o 

trabalhador está prestando as horas extras. Já aqui, o motivo acidental ou de força maior determinou 

a paralisação da empresa, ficando essa parada por um longo tempo, sem o empregado trabalhar, 

mas recebendo salário, visto que os riscos da atividade econômica pertencem ao empregador.  

Então, a empresa ficará com suas atividades interrompidas por um longo tempo, sendo que a 

CLT permite que, quando ela retornar às suas atividades, ela pode exigir dos seus empregados a 

prestação de horas extras, a fim de recuperar o período em que aquela esteve fechada, com suas 

atividades paralisadas.  

Nesse caso, a CLT permite apenas a prática de duas horas extras por dia. Ao contrário da 

força maior, em que não há limitação de jornada; ao contrário dos serviços inadiáveis, em que a 

limitação é de doze horas de trabalho por dia; aqui o empregador só pode exigir duas horas extras 

por dia, observado o limite de 45 dias por ano. O empregador exigirá essas horas extras pelo tempo 

que for necessário para que sejam recuperadas essas horas em que a empresa ficou paralisada.  

Quando se afirma “pelo tempo que for necessário”, por exemplo, a empresa ficou vinte horas 

parada, só será possível a exigência de 20 horas paradas. Contrário senso, se a empresa ficou 

parada por 200 horas, o empregador poderá exigir a prestação dessas horas, desde que observada a 

limitação: duas horas por dia, 45 dias por ano e autorização prévia do MTE para tanto. 



Diferentemente da força maior e do serviço inadiável, em que o empregador exige as horas extras e 

possui dez dias para comunicar o MTE. Na interrupção por motivo de força maior ou causas 

acidentais, a autorização do MTE deve ser prévia.  

Além disso, a doutrina majoritária entende que essa situação de pagamento de horas, essas 

devem ser pagas com adicional de 50%.  

A discussão é a seguinte: Por conta disso, alguns doutrinadores enxergam uma 

compensação, pois, se o empregado ficou parado recebendo seu salário, nada mais justo do que 

trabalhe e não receba adicional.  

Porém, o que prevalece não é o entendimento acima, mas que o risco da atividade 

econômica pertence a empresa e se ela ficou paralisada por motivo de força maior ou de causas 

naturais, não é culpa do empregado. Dessa forma, a partir do momento que aquela quer voltar a 

funcionar e recuperar as horas perdidas realizando horas extras, terá que pagar o adicional de 50% 

ao trabalhador.  

 

 

5. COMPENSAÇÃO DE JORNADA  

A ideia da compensação de jornada, prevista na Constituição Federal, é de que, eventuais 

horas extras prestadas em um dia, poderão ser compensadas ao invés de pagas.  

O normal é se ter uma jornada de oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 

sendo ultrapassada essas horas, será pago um adicional de 50%. Porém, muitas vezes, pode ser 

interessante para o trabalho e para a empresa, também, ao invés daquele receber horas extras, ele 

ter folga ou saídas antecipadas em alguns dias. Por exemplo, o empregado pode ficar sem trabalhar 

aos sábados, por conta das horas extras prestadas durante a semana.  

Portanto, a ideia de compensação de jornada é que não haja o pagamento de horas extras, 

mas sim, que uma folga compense um período de labor extraordinário.  

A compensação de jornada está prevista expressamente no art. 7º, XIII da CF/88.  

 

CF, art. 7º, 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;  

 

A CF/88 estabelece que a compensação pode ser realizada por acordo ou convenção coletiva 

de trabalho. Muito já se discutiu se esse acordo referido na CF/88 se seria um acordo coletivo 

também, ou se poderia haver uma compensação por acordo individual.  

O TST possui a súmula nº 85, na qual se consagra o entendimento de que esse acordo deve 

ser escrito, não podendo ser verbal ou tácito. Porém, esse acordo pode ser individual, não 

necessitando ser coletivo.  

 

SÚMULA Nº 85 DO TST: COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 

209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, 

acordo coletivo ou convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira parte - alterada pela Res. 

121/2003, DJ 21.11.2003) 



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

em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)  

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive 

quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido 

apenas o respectivo adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda parte - alterada pela Res. 

121/2003, DJ 21.11.2003) 

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser 

pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser 

pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - 

inserida em 20.06.2001)  

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na 

modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.  

VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que 

estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade 

competente, na forma do art. 60 da CLT.  

 

Então, a compensação de jornada pode ser feita por convenção coletiva, por acordo coletivo 

de trabalho e por acordo individual de trabalho.  

O limite máximo de compensação é de dez horas de trabalho por dia.  

A doutrina, nesse ponto, diverge um pouco:  

 

➢ erá que essas dez horas se aplicam para todos ou só para quem labora em jornada de 

oito horas? 

Por exemplo: empregado trabalha oito horas por dia, laborará, no máximo, dez horas por dia.  

 

➢ por dia, prestando 

quatro horas extras ou só realizará duas horas extras? 

A segunda opção (duas horas extras) é mais razoável. Seria injusto exigir de alguém que 

trabalha seis horas por dia, quatro horas extras por dia. Dessa forma, em que pese uma divergência 

forte quanto ao tema, o mais razoável é entender que esse limite de dez horas diárias, só se aplica a 

quem tenha jornada de oito horas. Isso porque, se o trabalhador possui uma jornada menor, por 

exemplo, de seis horas, ele só poderia fazer duas horas extras por dia, trabalhando, no máximo, oito 

horas por dia, sendo essas horas extras compensadas com folgas posteriores e não pagas.  

 

Exemplos de compensação de jornada:  

* Banco de horas;  

* Regime de 12 x 36, em que o trabalhador labore doze horas seguidas e descanse 36 horas;  

* Semana Inglesa, nela o trabalhador labora de segunda a sexta e folga aos sábados, sendo 

as quatro horas do sábado diluídas durante a semana. Essa diluição pode se dar de diversas 

formas.Por exemplo, o empregado pode trabalhar 8:48 por dia ou pode trabalhar de segunda a 

quinta-feira uma hora extra, sexta-feira trabalha, normalmente, e, no sábado, não trabalha, pois as 

quatro horas desse dia foram diluídas de segunda a quinta. Ainda, o empregado pode pegar essas 

quatro horas do sábado e dividir nos cinco dias da semana, quando trabalhará quarenta e oito 

minutos a mais, para poder folgar aos sábados.  



Veja-se que esse é um exemplo de compensação aceito, em que não há discussão acerca da 

sua validade. Isso porque o empregado realizará a compensação no módulo intrassemanal, ou seja, 

dentro da mesma semana, o empregado não ultrapassa as 44 horas semanais, tendo um dia a mais 

para se dedicar a sua vida pessoal.  

As discussões residem em outras formas de compensação, como no caso do regime 12 x 36, 

em que o empregado trabalha doze horas, em que pese muitos serem contra, o TST, jurisprudência 

majoritária, aceita esse regime. O mesmo ocorre com o regime de banco de horas, em que o 

empregado trabalha durante vários dias, sem saber, muitas vezes, quando receberá a respectiva 

folga.Então, essas duas formas de compensação são as mais problemáticas, são aquelas que geram 

mais dúvidas e resistência, tanto da doutrina, como da jurisprudência. Porém, quando a 

compensação é realizada dentro da mesma semana, não há nenhuma dificuldade, como acima 

afirmado. É claro que é importante haver o acordo, que pode ser individual e escrito, para que a 

compensação seja válida, como será estudado ao se abordar a súmula nº 85 do TST.  

 

6.1 – BANCO DE HORAS  

O sistema de compensação de banco de horas, também chamado de banco de dias, funciona 

da seguinte forma: o trabalhador fará horas extras de forma indiscriminada (respeitado o máximo de 

dez horas diárias, incluídas as duas horas extras), mas essas horas não serão pagas, são informadas 

em um sistema (banco de horas), ficando registrado o saldo de horas extras. Quando, por exemplo, o 

trabalhador já possui vinte horas, a empresa pode conceder folgas a ele, como três dias folgando ou 

folga dois dias e mais quatro horas no outro dia. Enfim, a empresa verá como é melhor para que haja 

a folga do trabalhador.  

A ideia, então, é que haja uma flexibilidade. Nas épocas em que a empresa precisa mais do 

trabalhador, ela exigirá horas extras. Porém, também, quando o empregado precisa de folga, a 

empresa concederá a mesma, sem descontar do seu salário, compensando com as horas extras. Em 

tese, é um sistema interessante para a empresa, pois diminui os custos, motivo esse que gera 

discussões e críticas, pois a hora extra é mais valiosa (acréscimo de 50% sobre a hora normal) e a 

empresa compensaria com a hora normal.  

A questão de maior complexidade do banco de horas e que, por isso, o TST exige a 

autorização por meio de norma coletiva para a instituição do banco de horas, se dá porque, muitas 

vezes, esse sistema só é bom para o empregador. Muitas vezes, a empresa, quando necessita, nos 

dias de “pico” do mês ou, nos meses de “pico” do ano, exige a prestação de muitas horas extras. 

Quando, para ela, não é interessante, quando ela vê que não há trabalho, o empregado é dispensado 

(concedida folga) e, na maioria das vezes, sem qualquer aviso ao empregado. O empregado chega 

ao trabalho, trabalha duas horas e a empresa o manda para casa, afirmando que compensará suas 

horas extras. A Lei 13.467/2017, todavia, permitiu a negociação do banco de horas individualmente, 

direto com o trabalhador. 

Esse tipo de compensação completamente aleatória, sem que o trabalhador possa escolher 

quando folgará ou que, pelo menos, seja avisado com antecedência, é inútil para ele, é prejudicial. 

Caso soubesse com antecedência, poderia ter se programado para utilizar de forma adequada essa 

folga. Assim, é importante que haja reciprocidade, ou seja, deve ser bom tanto para empresa, como 

para o trabalhador. Por isso, se exige norma coletiva em relação ao regime de banco de horas.  



Essa compensação do banco de horas pode ser uma compensação fixa, como uma 

compensação aleatória.  

Imagine-se uma empresa que já sabe de antemão, que, nos quinze primeiros dias do mês, 

ela precisa de horas extras. Dessa forma, nos primeiros quinze dias, o empregado presta horas 

extras todos os dias e, nos outros quinze dias, ele tem folga de uma hora por dia, finalizando sua 

jornada uma hora mais cedo todo dia. Esse seria um sistema de banco de horas fixo, em que o 

trabalhador já sabe de forma pré-determinada, quando ele realizará as horas extras e quando terá 

folga.  

Todavia, normalmente, não é assim que acontece, sendo o banco de horas mais comum o 

aleatório. Nesse, a empresa vai exigindo a prestação de horas extras (observado o limite máximo de 

duas horas e de dez horas de trabalho por dia) e, quando bem entender, concede as folgas ao 

empregado ou quando esse solicitar.  

 

Em relação ao banco de horas, o trabalhador só poderá trabalhar, no máximo, dez horas por 

dia e a compensação deverá ocorrer no prazo de um ano.  

Esse prazo gera inúmeras dúvidas:  

➢

partir da realização da hora extra ou se contará considerando o ano civil (até o final do ano deve ser 

compensado)?  

Considerar o ano civil não faria muito sentido. Por exemplo: hora extra realizada em outubro. 

Nessa situação, só haveria os meses de novembro e dezembro para compensar. O que faz sentido é, 

por exemplo, realizar hora extra em outubro de 2016 e ter até outubro de 2017 para compensá-la. 

Portanto, esse período de um ano, conta-se da data da realização da hora extra, tendo a empresa o 

período de um ano para realizar essa compensação. Em não sendo realizada a compensação dentro 

desse prazo, a empresa terá que pagar aquela hora extra realizada, com adicional de 50%.  

 

Muitas vezes, acontece, também, de haver uma rescisão contratual, antes que a 

compensação se opere.  

Imagine-se um trabalhador que realizou horas extras em outubro de 2016, tendo a empresa 

até outubro de 2017 para realizar a compensação. Contudo, em março de 2017, essa dispensa 

aquele, antes de dar tempo para que sejam concedidas as respectivas folgas. Nessa hipótese, a CLT 

determina que deve haver o pagamento dessas horas extras.  

É dever da empresa, ao dispensar o empregado ou quando ele pede demissão ou sendo 

dispensado por justa causa (não interessa a modalidade de rescisão), pegar todo o saldo de horas 

constante do banco de horas e pagar no momento da rescisão, pois se essa hora extra não foi 

compensada, deverá ser paga.  

 

A discussão que surge e que gera discussão é a seguinte: Na rescisão, como já visto, a lei 

autoriza o pagamento em favor do trabalhador, quando ele prestou horas extras e não houve tempo 

para elas serem compensadas. E se ao contrário, por exemplo, o empregado tevecinco dias de folga, 

os quais seriam pagos com a realização de horas extras. Porém, antes disso, ele é dispensado. Será 



que a empresa pode, na rescisão, descontar do empregado o valor das folgas que ela 

concedeu e que não foram pagas com horas extras?  

Duas correntes respondem esse questionamento.  

A primeira corrente afirma que ele deve pagar por conta da vedação do enriquecimento sem 

causa, vez que não faria sentido receber sem ter trabalhado.  

A segunda corrente afirma que a lei não prevê esse pagamento pelo empregado, mas, tão 

somente, pelo empregador, não havendo autorização legal para tanto. Essa corrente, assevera, 

ainda, que o risco econômico da atividade é do empregador e quem se beneficia com o banco de 

horas é a empresa. Então, se, eventualmente, o contrato foi extinto, a empresa que terá que arcar 

com isso. Dessa forma, não havendo previsão legal, não seria possível descontar da rescisão o 

período que em que foi concedida folga, mas que não foi paga essa folga.  

 

Todavia, o caso concreto deve ser analisado. Imagine uma situação em que entende ser 

violada a boa-fé objetiva, isto é, quando não se mande pagar essas horas folgadas. Imagine-se a 

situação em que o empregado pede uma folga de 2, 3, 4, 5 dias (fica devendo 20 horas) e, no dia 

seguinte, ele pede demissão. Não seria razoável permitir que o empregado gozasse dessas folgas 

em número substancial, sem contraprestá-las ao empregador.  

A situação narrada poderia importar a violação da boa-fé objetiva. Por esse motivo, essa 

teoria deve ser aplicada, analisando o caso concreto. Por exemplo: se a empresa dispensa o 

empregado, não há dúvidas de que ela está o dispensando, sabendo que ele possui esse débito de 

horas com a empresa e ela optar por dispensá-lo, ela está assumindo o risco de que essas horas não 

serão pagas. Agora, se o empregado pede demissão, seria possível exigir o pagamento dessas horas 

que ele teve como folga e não pagou com a respectiva prestação de horas extras.  

 

6.2 – REGIME 12 X 36  

Esse regime é muito criticado, devida a circunstância do trabalhador permanecer doze horas 

trabalhando, quando a CF/88 estabelece que o máximo é de oito horas por dia. Todavia, esse 

empregado trabalha doze horas por dia, mas descansa trinta e seis horas. Por exemplo: o empregado 

trabalha na segunda-feira das 7:00 às 19:00. Depois disso, ele tem uma folga de 24 horas na terça-

feira, retornando ao trabalho na quarta-feira, após mais doze horas de descanso, quando sua jornada 

será das 7:00 às 19:00.  

Veja-se que o regime de 12X 36 é diferente do regime de turnos ininterruptos. Isso porque, no 

primeiro, ele trabalha sempre no mesmo horário, o que será alternado são os dias, pois ele não 

trabalhará em dias fixos – ele trabalha dia sim, e dia não. Por conta da semana ser constituída de 

sete dias (número ímpar), terá uma semana que ele trabalhará segunda, quarta e sexta – folga ao 

sábado e na outra ele trabalhará domingo, terça e quinta. Se trabalhou na quinta, depois, trabalhará 

no sábado, segunda e quarta e sexta.  

Em uma semana, o empregado trabalhará três dias, na outra, trabalhará quatro dias. Em uma 

semana, trabalhará 36 horas e, na outra, 48 horas. Na primeira semana, o empregado sequer 

ultrapassa o limite semanal. Já na segunda semana, há a extrapolação do limite semanal, razão pela 

qual muitos criticam e afirmam que esse sistema não é benéfico para a saúde do trabalhador.  



No entanto, os trabalhadores gostam desse sistema. Isso porque esse sistema permite, na 

verdade, que o empregado trabalhe de três a quatro dias por semana, possibilitando que ele tenha 

um maior convívio com sua família, bem como um aspecto financeiro, o qual, ainda que prejudicial, 

ele consegue ter dois empregos, pois trabalha nos dias em que está de folga.  

Independente dessas críticas, o fato é que o TST editou a súmula nº 444, em que foi validado 

o acordo de compensação de jornada no regime de 12 X 36:  

 

SÚMULA Nº 444 DO TST: JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA 

DE 12 POR 36. VALIDADE. - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e27.09.2012 - 

republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 - 

DEJT divulgado em 26.11.2012  

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de 

descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho 

ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados 

trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor 

prestado na décima primeira e décima segunda horas.  

 

O TST considerou válido esse acordo de compensação de jornada, mas, desde que ele seja 

previsto em norma coletiva (acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho) ou que 

esteja previsto em lei.  

Um exemplo de uma lei que trata do regime 12 X 36 é a Lei nº 11901/09, lei do bombeiro civil, 

traz expressamente a jornada de 12 X 36.  

No caso dos domésticos, a lei autoriza o regime 12 X 36 por acordo individual.  

A lei dos motoristas também autoriza o regime 12 X 36.  

Essa súmula assevera que o regime 12 x 36 é válido, desde que esteja previsto em lei ou 

norma coletiva. Em se tratando de um regime 12 X 36 válido e há trabalho aos domingos, esse 

domingo não precisa ser pago, pois já houve o descanso durante a semana. Como dito, há semanas 

em que o trabalho ocorre no domingo, na terça e na quinta e no sábado e, na semana seguinte, 

segunda, quarta e sexta. Logo, há uma compensação. Ademais, o repouso semanal remunerado não 

necessita ser no domingo, embora seja preferencialmente.  

Então, quando há o trabalho, no regime 12 x 36, no domingo, esse labor não será pago em 

dobro. Isso porque já houve a folga no sábado e haverá a folga na segunda também. O problema 

residia no trabalho prestado no feriado. Se a escala do plantão, no regime 12 x 36, cair em um 

feriado, a súmula nº 444 do TST, acima transcrita, determina que esse trabalho deverá ser pago em 

dobro.  

Ocorre porém que a MP 808/2017 (de 14/11/2017) fez incluir na CLT o art. 59-A 

regulamentando a jornada 12x36 nos seguintes termos: 

 

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.    

 

O texto da MP impôs restrições à jornada 12x36. Não pagamento de hora diferenciada no 

trabalho aos feriados e, a possibilidade de indenização pela hora de repouso e alimentação aos 

profissionais da área da saúde. 

No regime 12 x 36, também é assegurado intrajornada, salvo situações específicas como o 

trabalho doméstico. Nesse diapasão, a lei do trabalho doméstico permite, no regime 12 x 36, que o 

intervalo intrajornada seja suprimido, seja indenizado, havendo uma previsão específica para tanto. 

Uma questão que gera controvérsia na jurisprudência é a do bombeiro civil, regulamentado pela Lei 

nº 11901/09. A lei estabelece, em seu artigo 5º, que “a jornada do bombeiro civil é de 12 horas de 

trabalho por 36 horas de descanso, num total de 36 horas semanais”. Vejam o erro da lei: Ao 

estabelecer a jornada 12 x 36, significa que, em uma semana, ele trabalhará 36 horas e, na outra, 

trabalhará 48 horas. Não existe regime de 12 x 36 com limitação de 36 horas semanais. Então, na 

verdade, na opinião do Professor, a lei subverteu o regime 12 x 36, sendo mero erro material, o qual 

não deveria ser considerado, como decidido em alguns julgados.  

Todavia, o TST não entende dessa forma. Há diversos julgamentos turmários no sentido de 

que, como a lei assegurou a jornada semanal máxima de 36 horas, o bombeiro civil estaria regido por 

um sistema de regime 12 x 36 diverso do tradicional. Ele trabalharia, por exemplo, segunda, quarta e 

sexta; na semana seguinte, trabalharia no domingo, terça e quinta e teria que trabalhar no sábado. 

Porém, o TST entende que o bombeiro civil não pode trabalhar nesse sábado. O TST acata essa 

limitação, conforme está prevista na lei.  

 

6.3 – SEMANA ESPANHOLA  

O TST também permite o regime de compensação denominado semana espanhola.  

Esse regime consiste na hipótese em que o trabalhador labora em uma semana 40 horas, de 

segunda a sexta-feira, sem trabalhar no sábado. Enquanto que, na semana seguinte, ele laborará 48 

horas na semana, ou seja, o trabalhador laborará de segunda a sexta-feira durante oito horas diárias 

e, no sábado, também trabalhará oito horas. Nesse contexto, percebe-se que o trabalhador acaba 

ultrapassando a jornada de 44 horas semanais. Todavia, é justificado esse extrapolamento, em razão 

de, na semana anterior, o trabalhador ter laborado 40 horas semanais.  

Insta salientar que se trata também, de um acordo benéfico, pois o empregado ficará um 

sábado inteiro com sua família. Nesse sentido, é o entendimento do TST, o qual permite esse regime, 

como consubstanciado na OJ nº 323 da SDI- I, desde que haja a previsão normativa em acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, alternando a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em 

outra:  

 

OJ Nº 323 DA SDI – I DO TST. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. "SEMANA 

ESPANHOLA". VALIDADE(DJ 09.12.2003) É válido o sistema de compensação de horário 

quando a jornada adotada é a denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 

48 horas em uma semana e 40 horas em outra, não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, 

XIII, da CF/88 o seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.  



 

Não se deve confundir a semana inglesa com a semana espanhola. Nessa, o empregado 

reveza 40 horas em uma semana e 48 horas na semana seguinte. Enquanto que, na semana inglesa, 

o empregado trabalha 40 horas na semana, não labora aos sábados e para tanto, diluirá a jornada do 

sábado ao longo da semana.  

 

6.4 – HORAS EXTRAS E TRABALHO INSALUBRE 

Houve uma alteração recente na jurisprudência do TST. A CLT não permite a prestação de 

horas extras, em atividade insalubre, sem autorização do MTE. Logo, deveria haver uma fiscalização 

do MTE e, havendo a possibilidade, de acordo com critérios técnicos (verificando o grau de 

prejudicialidade da atividade para a saúde do trabalhador), o MTE poderia ou não, autorizar a 

prestação de horas extras.  

O TST possuía uma súmula, a qual asseverava que, por meio de norma coletiva, poder-se-ia 

pactuar a compensação em atividade insalubre. O TST reconsiderou o seu posicionamento, 

cancelando a súmula. Atualmente, prevalece o que está previsto na CLT, ou seja, só haverá a 

prestação de horas extras, em atividade insalubre, e, da mesma forma, só haverá a compensação de 

jornada, em atividade insalubre, se houver a necessária e prévia fiscalização autorização do MTE.  

 

6.5 – SÚMULA Nº 85 DO TST  

A súmula nº 85 do TST é de suma importância para o estudo das Horas Extraordinárias 

compensadas. Essa súmula (que não se aplica ao Banco de Horas) estabelece que:  

 

SÚMULA Nº 85 DO TST: COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 

209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 

 

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual 

escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira parte - 

alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) 

 

A súmula, no seu inciso I, inicia estabelecendo que o acordo pode ser individual, desde que 

um acordo individual por escrito, mas pode ser também um acordo coletivo de trabalho ou 

uma convenção coletiva de trabalho. É evidente que se pode compensar por um acordo 

individual, pode-se compensar por meio de um acordo ou de uma convenção coletiva de 

trabalho.  

 

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

coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)  

 

No inciso II – A súmula traz uma situação interessante. Em regra, um acordo individual pode 

pactuar uma compensação de jornada. Porém, às vezes, a própria norma coletiva proíbe a 

compensação de jornada. Por exemplo: se o próprio sindicato, em sua convenção coletiva de 

trabalho, expressamente, prevê uma cláusula que dispõe ser, terminantemente, proibida a 



realização de compensação de jornada. Nesse caso, o trabalhador não poderia pactuar 

diretamente com sua empresa a compensação da jornada.  

Portanto, embora seja possível, em tese, a pactuação de compensação por acordo individual, 

havendo a proibição de compensação em norma coletiva, o acordo individual não terá lugar, 

não poderá ser celebrado.  

 

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, 

inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do 

pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada 

máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. (ex-Súmula nº 85 - 

segunda parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) 

 

O inciso III trata da situação em que não são observados os requisitos legais para esse 

acordo. Por exemplo: um acordo que é feito de forma tácita, de forma legal, não possui os 

requisitos que a lei determina. Nesse caso, a súmula determina que, uma vez que não foram 

atendidas essas exigências para a pactuação do acordo, esse acordo passa a ser um acordo 

inválido.  

Todavia, isso não significa que todas as horas extras prestadas serão pagas como horas 

extras. A súmula nº 85 do TST trata da invalidade do acordo, mas faz uma modulação. Dessa 

forma, ainda que esse acordo seja inválido, se as horas foram compensadas, não será devido 

o pagamento de horas extras. Ou seja, se as horas foram compensadas, será pago apenas e 

tão somente, o adicional de 50%.  

Imagine-se um trabalhador que trabalha de segunda a quinta-feira nove horas por dia, na 

sexta-feira, oito horas e aos sábados ele folga. Examinando essa questão, se ele trabalha de 

segunda a quinta-feira, significa que ele labora 36 horas. Na sexta-feira, ele trabalha oito 

horas. Logo, a jornada total realizada na semana será de 44 horas – dentro da mesma 

semana não houve a extrapolação da jornada.  

Porém, de segunda a quinta-feira o empregado trabalhou uma hora a mais por dia (jornada foi 

de nove horas), essa hora extra, se o acordo for válido, já foi compensada com a folga de 

sábado, não sendo devido nada a esse título. Todavia, se o acordo foi inválido, um acordo 

tácito, por exemplo, a súmula estabelece que as quatro horas extras prestadas de segunda a 

quinta-feira, em que a jornada foi de nove horas, não serão pagas como horas extras, porque 

elas já foram compensadas com a folga de sábado, mas será pago, apenas, o adicional de 

50%.  

A hora extra consiste no pagamento de uma hora de trabalho normal, acrescida de 50%. 

Nesse caso da compensação de jornada, se o acordo for válido, nada será devido. Isso 

porque a hora extra realizada já foi devidamente compensada.  

Já se o acordo de compensação for inválido, como no caso do acordo tácito, ainda que a hora 

extra tenha sido, de fato, compensada, o TST estabelece que, por cada hora extra 

compensada, o empregador pagará o adicional de 50% conciliando a situação de não pagar 

nada ou pagar uma hora extra já compensada – solução mais justa.  

 



IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal 

deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à 

compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. 

(ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)  

 

Outra situação está prevista no inciso IV, que trata da prestação de horas extras habituais. Se 

existe uma compensação de jornada, é porque o empregador se compromete a exigir 

determinadas horas extras e se compromete a conceder as folgas respectivas.  

Imagine-se, novamente, o exemplo acima da semana inglesa: o trabalhador labora nove 

horas de segunda a quinta-feira e oito horas na sexta-feira, aos sábados há folga. Até aqui, o 

acordo é válido. Todavia, muitas empresas pactuam essa jornada com o trabalhador e, ao 

invés de conceder essa folgas, determinam o labor aos sábados, ou seja, além de exigir 

essas horas extras, determinam que trabalhem aos sábados, habitualmente.  

O TST entende, então, que as horas extras habituais acima do que foi pactuado (porque 

essas já foram pactuadas regularmente) descaracterizam/desnaturam o acordo de 

compensação de jornada. O efeito dessa descaracterização é muito parecido com o previsto 

no inciso III. O TST estabelece que a prestação de horas extras habituais, descaracteriza o 

regime de compensação de jornada.  

Nesse cenário, o TST modula a forma do pagamento dessas horas extras. Dessa forma, 

estabelece que as horas extras, as quais ultrapassaram as 44 horas semanais, serão pagas 

como horas extras acrescidas do adicional de 50%. Se o empregado trabalhou 50 horas na 

semana, as seis horas que ultrapassaram o limite de 44 horas semanais, serão pagas como 

horas extras e com o adicional de 50%.  

Por sua vez, as horas extras que foram prestadas durante a semana, mas que ficaram 

devidamente compensadas, não serão pagas como horas extra, mas apenas o adicional de 

50%, exatamente como no inciso III.  

Assim, toda vez que houver uma descaracterização do acordo de compensação de jornada, 

será necessária a separação das horas extras compensadas com folgas, das horas extras 

não compensadas. Quanto aquelas, será determinado apenas o pagamento do adicional de 

50%. Já quanto às horas extras que ultrapassaram a jornada semanal e que não foram 

compensadas, serão pagas considerando uma hora cheia acrescida do adicional de 50%.  

 

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na 

modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação 

coletiva.  

 

A súmula ainda estabelece no seu inciso IV que, no caso de banco de horas, é necessária a 

negociação coletiva. 

 



VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que 

estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da 

autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.  

 

Por fim, no seu inciso V, no caso de atividade insalubre, o acordo de compensação é inválido 

se não houver autorização do MTE, conforme art. 60 da CLT.  


