
 
 

 

DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO   

 

A duração normal do trabalho nas Empresas é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, estando as empresas 
autorizadas a implantar, total ou parcialmente, sistema de horário flexível, quanto ao início e término de cada 
jornada de trabalho, observado o limite de jornada diária previsto na Constituição Federal.  

§1º. A realização de trabalho em domingos e feriados será permitida nas atividades operacionais para 
execução de abastecimentos, carga e descarga via transporte ferroviário, aquaviário, rodoviário e dutos, 
devendo as empresas observar o seguinte:  

a) utilizar pessoal necessário à execução dos serviços, objetivando sua execução com eficiência e 
segurança;  

b) se for utilizado empregado admitido até 31/12/2021: 

b.1) será devida a indenização prevista na Súmula 291 do TST, quando houver supressão de 
horas extras prestadas com habitualidade, assegurado o pagamento do valor mínimo de R$ 
3.832,00 (três mil oitocentos e trinta e dois reais);  

b.2) quando não houver supressão de horas extras, será devido o valor de R$ 3.832,00 (três 
mil oitocentos e trinta e dois reais);  

b.3) A indenização será devida a partir da movimentação do empregado para escala de 
trabalho aos domingos e feriados, devendo seu pagamento ser realizado uma única vez, no 
mês seguinte ao da efetivação da alteração contratual, não integrando a remuneração para 
nenhum efeito trabalhista ou previdenciário; 

b.4) A indenização não será devida aos empregados que tenham sido contratados com 
previsão de prestação de serviços aos domingos e feriados.  

c) O trabalho prestado em dia de feriado será remunerado em dobro (100%).  

d) O trabalho suplementar realizado em dia de domingo será remunerado conforme a cláusula de Horas 
Extraordinárias.  

§2º. Independentemente do regime de trabalho que venha a ser adotado, será assegurado mensalmente ao 
empregado, no mínimo, um descanso semanal coincidente com um domingo, além de outro com um sábado, 
preferencialmente consecutivos conforme viabilidade da escala de trabalho. 
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