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INTERVALOS PARA REPOUSO

INTRAJORNADA E INTERJORNADA

INTRODUÇÃO

Os intervalos de uma jornada são fundamentais para os colaboradores de uma organização, sendo um

intervalo de 15 min, até de 2 horas, chamado de descanso intrajornada ou até a folga remunerada com

duração de no mínimo de 24 horas, chamado de descanso Interjornada.

CONCLUSÃO

 INTERVALO INTRAJORNADA

Conforme artigo 71 da CLT, quando o

trabalho diário se estender mais de 4h00m até

6h00m, o trabalhador deverá ter um intervalo

mínimo intrajornada de 15 minutos.

Ultrapassadas as 6h00m diárias de labor,

será obrigada a concessão de um intervalo para

repouso ou alimentação, de no mínimo 1h00m, e de

no máximo 2h00m.

No âmbito rural, a lei é mais flexível, nas

atividades em que o labor se estenda por mais de 6

horas, haverá um intervalo, “observados os usos e

costumes da região”.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE INTERVALO 

INTRAJORNADA E INTERJORNADA
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Entende-se assim, que o empregador deve cumprir

com a lei, cedendo esses intervalos para o funcionário.

salvo acordo escrito entre as partes envolvidas, ou

acordo coletivo prevendo a sua ampliação, sendo

pago de 50% à 100% de horas extras.

 INTERVALOS ENTRE JORNADAS OU

INTERJORNADAS

Segundo o disposto no artigo 66 Consolidado e

também no artigo 5º, da Lei 5889/73, tanto

trabalhadores urbanos, quanto trabalhadores rurais,

tem direito assegurado a um intervalo mínimo de 11

horas, entre duas jornadas de trabalho.

Há entendimento jurisprudencial no sentido

de que as horas eventualmente laboradas, com

prejuízo ao intervalo mínimo interjornadas de 11

horas, devem ser consideradas como sendo de

efetivo trabalho e remuneradas como horas extras,

se for o caso.

REPOUSO SEMANAL

Consoante o disposto no artigo 67 da CLT, e

na Lei 605/49, todo trabalhador, urbano ou rural,

tem direito, pelo menos, a 24 horas de descanso,

em um dia da semana.

Assim, ao final de cada semana de trabalho,

o trabalhador de regra terá pelo menos 35 horas

de descanso (11 horas interjornadas e mais 24

horas correspondentes ao repouso semanal).
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