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CAPÍTULO  05 
Pausas no Trabalho

Neste capítulo, serão tratadas as principais pausas 
na jornada de trabalho, as quais são importantes para 
a saúde e para a segurança no trabalho, sendo que a le-
gislação brasileira trata de diversas pausas, tema muito 
cobrado em provas.

As pausas no trabalho servem para evitar o cansaço 
excessivo do trabalhador, o que reduz a quantidade 
de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, até 
mesmo aumentando a produtividade, sendo medida 
de segurança e de saúde no trabalho.

A legislação trata de várias pausas no trabalho, 
algumas remuneradas (interrupção do contrato), 
outras não remuneradas (suspensão do contrato). A 
regra é que as pausas não remuneradas são determi-
nadas por lei, de forma que, se o empregador conceder 
pausa, sem previsão em lei ou negociação coletiva, 
esse período será remunerado, conforme entendimen-
to consubstanciado na Súmula 118 do TST:

Súm. 118: Jornada de Trabalho. Horas Extras. Os in-
tervalos concedidos pelo empregador na jornada de 
trabalho, não previstos em lei, representam tempo à 
disposição da empresa, remunerados como serviço 
extraordinário, se acrescidos ao final da jornada.

Intervalo Intrajornada
Esse intervalo serve para repouso e alimentação 

e, em regra, deve ser concedido próximo ao meio da 
jornada, para que ele cumpra seu papel. De forma geral, 
tal intervalo não é remunerado e não integra a jornada 
de trabalho. Ele deve ser concedido da seguinte forma:

 → Jornada de até 4 horas:
 Não há pausa prevista pela legislação.
 → Jornada entre 4 horas e 6 horas:
 A pausa é de 15 minutos.
 → Jornada de mais de 6 horas:
 A pausa é de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 

2 horas, salvo acordo individual ou coletivo am-
pliando para mais de 2 horas o intervalo.

Se o empregador dispuser de refeitório em condi-
ções aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
e os empregados não prestarem horas extras, é possível 
que esse tempo seja reduzido. Por exemplo, para uma 
empresa em local distante, em que os empregados 
almocem lá mesmo, 1 hora de repouso pode ser muito, 
de forma que, fazendo 40 minutos de intervalo, os em-
pregados podem ir embora mais cedo.

Note que somente o MTE pode autorizar essa 
redução. Convenção ou Acordo Coletivo não são ins-
trumentos válidos para fazer essa redução no intervalo 
de, no mínimo, 1 hora de descanso durante a jornada, 
somente há exceção para os empregados que atuem 
diretamente no setor de transporte coletivo de passa-
geiros, em razão de recente previsão legal.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja 
duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a con-
cessão de um intervalo para repouso ou alimenta-
ção, 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.
§2º - Os intervalos de descanso não serão computa-
dos na duração do trabalho.
§3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou 
refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o 
Serviço de Alimentação de Previdência Social, se ve-
rificar que o estabelecimento atende integralmente 
às exigências concernentes à organização dos refei-
tórios, e quando os respectivos empregados não es-
tiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas 
suplementares.
§4º - Quando o intervalo para repouso e alimenta-
ção, previsto neste Art., não for concedido pelo em-
pregador, este ficará obrigado a remunerar o período 
correspondente com um acréscimo de no mínimo 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remune-
ração da hora normal de trabalho.
§ 5º  O intervalo expresso no caput poderá ser 
reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no 
§ 1º poderá ser fracionado, quando compreendi-
dos 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 espe-
ciais 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 passa-
geiros, mantida a remuneração e concedidos interva-
los para descanso menores ao final de cada viagem.

01. Assinale a opção correta no que se refere ao 
acordo intrajornada.

a) A ausência de intervalo intrajornada acarreta 
apenas multa administrativa, imposta pela fis-
calização do trabalho.

b) O intervalo de descanso será computado na 
duração do trabalho.

c) O intervalo mínimo intrajornada pode ser tran-
sigido em acordo escrito ou contrato coletivo.

d) Mediante acordo escrito ou contrato coletivo, 
a duração do intervalo intrajornada pode ser 
superior a duas horas.

RESPOSTA.  “D”. Lembre-se de que o intervalo intrajor-
nada, em regra, tem no mínimo 1 hora e no máximo 2, 
mas pode ser reduzido ou ampliado. A seguir, há um 
esquema para ajudar na memorização:

 → Redução no intervalo intrajornada para menos de 
1 hora:

 ˃ Autorização do MTE (nunca do sindicato).
 ˃ Não haver trabalho em horas extras.
 ˃ Exceção: trabalhadores do setor rodoviário e de 

transporte coletivo.
 → Ampliação do intervalo intrajornada para mais 

de 2 horas:
 ˃ Acordo escrito entre empregado e empresa
 ˃ Acordo coletivo ou Convenção Coletiva.

Recentemente o TST acumulou várias de suas 
Orientações Jurisprudenciais sobre intervalo intrajor-
nada, na Súmula 437:

Súm. 437 Intervalo Intrajornada para Repouso e Ali-
mentação. Aplicação do Art. 71 da CLT (conversão 
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das Orientações Jurisprudenciais nº. os 307, 342, 
354, 380 e 381 da SBDI-1)
I. Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não con-

cessão ou a concessão parcial do intervalo 
intrajornada mínimo, para repouso e ali-
mentação, a empregados urbanos e rurais, 
implica o pagamento total do período cor-
respondente, e não apenas daquele supri-
mido, 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 conven-
ção coletiva de trabalho contemplando a 
supressão ou redução do intervalo intra-
jornada 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 intro-
duzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 
1994, quando não concedido ou reduzido 
pelo empregador o intervalo mínimo in-
trajornada 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 remune-
rar 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.

Trabalhadores do Setor de Transporte 
Coletivo

Conforme previsão legal, para os trabalhadores que 
atuem diretamente no transporte coletivo de passagei-
ros - motoristas, passageiros, fiscais etc., sempre por 
meio de convenção ou acordo coletivo, é possível que 
o intervalo seja concedido de forma fracionada e ao 
final de cada viagem (quando o ônibus estiver parado). 
Nesse caso, os intervalos serão concedidos após a 
primeira hora de trabalho e antes da última hora, sendo 
que tais intervalos serão considerados como efetiva 
jornada de trabalho e serão remunerados. 

Desrespeito ao Intervalo
Conforme visto no §4º, do art. 71, fora as exceções 

legais, se o intervalo não for concedido integralmen-
te, será pago todo o período como hora extra. Por 
exemplo, o empregado sai para almoçar às 11h e 
retorna às 11:40. Ele receberá 1 hora extra nesse dia 
em razão da supressão de 20 minutos. 

Nota-se que esse pagamento é considerado parcela 
salarial, refletindo no cálculo de outras parcelas, 
conforme entendimento do Tribunal Superior do 
Trabalho, exposto no item III, da Súmula 437.

No caso do empregado sujeito a 6 horas de 
trabalho, em princípio, ele tem somente 15 minutos de 
intervalo, mas se trabalhar em horas extras habituais, 
ser-lhe-á devido o intervalo, de no mínimo, 1 hora e, 
no máximo, 2 horas, o que, não sendo observado, 
gera direito ao pagamento de horas extras de todo o 
período, conforme entendimento do Tribunal Superior 
do Trabalho, exposto no item IV, da Súmula citada.

Por fim, o TST sedimentou que o trabalhador rural 
tem direito ao intervalo mínimo de 1 hora durante a 
jornada, sendo que a não concessão gera o pagamento 
de horas extras, de todo o período. 

Pausas Específicas na Jornada
Câmeras Frigoríficas

Para os trabalhadores em câmeras frigoríficas, a 
cada 1 hora e 40 minutos de trabalho, é concedida uma 
pausa de 20 minutos, incluída na jornada de trabalho e 
remunerada. Esse descanso serve para a recuperação 
térmica do empregado.

O TST estendeu esse descanso de 20 minutos a 
todos os que trabalham em ambientes artificialmente 
frios, conforme recente Súmula:

Súm. 438: Intervalo para recuperação térmica do em-
pregado. Ambiente artificialmente frio. Horas extras. 
Art. 253 da CLT. Aplicação analógica. O empregado 
submetido a trabalho contínuo em ambiente artifi-
cialmente frio, nos termos do parágrafo único do art. 
253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorí-
fica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no 
caput do art. 253 da CLT.

Atividade Contínua de Digitação
Nos serviços de mecanografia (datilografia, escritura-

ção e cálculo), bem como para o digitador, é devida uma 
pausa de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados.

Art. 72 - Nos serviços permanentes de mecanografia 
(datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período 
de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo cor-
responderá um repouso de 10 (dez) minutos não de-
duzidos da duração normal de trabalho.
Súm. 346: Digitador. Intervalos Intrajornada. Aplica-
ção Analógica Do Art. 72 da CLT. Os digitadores, por 
aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se 
aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (dati-
lografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm 
direito a intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a 
cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.

Minas e Subsolo
A jornada é de 6 horas diárias e 36 semanais, mas, a 

cada 3 horas de trabalho ininterrupto, é necessária uma 
pausa de 15 minutos, que estará incluída na jornada de 
trabalho e será remunerada.

Amamentação
Às gestantes são assegurados, até o sexto mês após 

o nascimento do bebê, 2 períodos de 30 minutos cada, 
para amamentar sua criança, sendo que tais períodos 
serão incluídos na jornada de trabalho, devendo ser re-
munerados.

O período de 6 meses pode ser prorrogado, se o 
estado de saúde da criança exigir.

Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que 
este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá 
direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) des-
cansos especiais, de meia hora cada um.
Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do filho, 
o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a 
critério da autoridade competente.

Antes da Prorrogação da Jornada
No caso do trabalho dos menores de 18 anos e das 

mulheres, é necessária a concessão de 15 minutos de 
intervalo não remunerado antes de iniciar o trabalho 
em horas suplementares. A não concessão gera direito 
ao pagamento de horas extras.


