
                                                                 

Jornada reduzida em turnos de revezamento:

 

O trabalho em turnos de revezamento decorre, normalmente, da necessidade de a empresa 

ou instituição trabalhar de modo ininterrupto nas 24 horas do dia

processo produtivo (como no caso da siderurgia) 

serviços de saúde). De toda forma, a pessoa que trabalha em sistema de turnos de 

revezamento sofre diversos impactos negativos decorrentes dessa forma de trabalho

ameaças a seu bem-estar físico, mental e social.

saúde, inclusive em sua convivência com amigos e familiares, o trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento se tornou objeto de cláusula específica na Constituição 

No inciso XIV de seu artigo 7º, entre os direitos de trabalhadores urbanos e rurais, inclui

direito à “jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva”.

no texto constitucional como meio para viabilizar

que garantisse carga horária de trabalho reduzida

dar a entender que, na ausência de acordo

de seis horas. Nos últimos anos, entretanto, foram inúmeros os acordos coletivos que 

voltaram à escala vigente antes da Constituição, com quatro turmas e carga horária média 

semanal em torno de 42 horas.

construídos sob a ameaça patronal, com maior ou menor amparo jurídico, de fixar os turnos. 

trabalho em turnos fixos, porém,

tarde e da noite. Assim, seja pela fixação dos turnos, seja pela volta às tabelas de turno pré

Constituição, o direito à jornada reduzida vem sendo revogado na prática, com grande ônus 

para os trabalhadores submetidos a esse sistema de trabalho.

para a efetivação de qualquer

mesmo na sua Carta Maior. A reconquista da jornada de seis horas exige 

sindical e mobilização dos trabalhadores em defesa

 

 

 

                                                                                               

Jornada reduzida em turnos de revezamento:

um direito ameaçado 

O trabalho em turnos de revezamento decorre, normalmente, da necessidade de a empresa 

ou instituição trabalhar de modo ininterrupto nas 24 horas do dia, o que pode ser exigência d

(como no caso da siderurgia) ou do tipo de bem que ela oferece (caso dos 

De toda forma, a pessoa que trabalha em sistema de turnos de 

diversos impactos negativos decorrentes dessa forma de trabalho

estar físico, mental e social. Exatamente por acarretar piores condições de 

saúde, inclusive em sua convivência com amigos e familiares, o trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento se tornou objeto de cláusula específica na Constituição 

No inciso XIV de seu artigo 7º, entre os direitos de trabalhadores urbanos e rurais, inclui

jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

ociação coletiva”. A expressão “salvo negociação coletiva” foi 

no texto constitucional como meio para viabilizar acordos sobre a melhor escala de trabalho 

ga horária de trabalho reduzida. Por outro lado, essa mesma expressão pode 

na ausência de acordo coletivo, a empresa é obrigada a adotar a jornada 

Nos últimos anos, entretanto, foram inúmeros os acordos coletivos que 

voltaram à escala vigente antes da Constituição, com quatro turmas e carga horária média 

de 42 horas. Ao que tudo indica, esse retrocesso resultou d

a ameaça patronal, com maior ou menor amparo jurídico, de fixar os turnos. 

, porém, é ainda mais prejudicial para os trabalhadores dos

Assim, seja pela fixação dos turnos, seja pela volta às tabelas de turno pré

Constituição, o direito à jornada reduzida vem sendo revogado na prática, com grande ônus 

para os trabalhadores submetidos a esse sistema de trabalho. Reafirma-se novamente que, 

e qualquer direito, não basta sua inscrição na estrutura legal do país, nem 

. A reconquista da jornada de seis horas exige estratégia de ação 

mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses.  
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Jornada reduzida em turnos de revezamento: 

O trabalho em turnos de revezamento decorre, normalmente, da necessidade de a empresa 

, o que pode ser exigência do 

o tipo de bem que ela oferece (caso dos 

De toda forma, a pessoa que trabalha em sistema de turnos de 

diversos impactos negativos decorrentes dessa forma de trabalho, com 

Exatamente por acarretar piores condições de 

saúde, inclusive em sua convivência com amigos e familiares, o trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento se tornou objeto de cláusula específica na Constituição Federal. 

No inciso XIV de seu artigo 7º, entre os direitos de trabalhadores urbanos e rurais, inclui-se o 

jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

ciação coletiva” foi incluída 

sobre a melhor escala de trabalho 

Por outro lado, essa mesma expressão pode 

coletivo, a empresa é obrigada a adotar a jornada 

Nos últimos anos, entretanto, foram inúmeros os acordos coletivos que 

voltaram à escala vigente antes da Constituição, com quatro turmas e carga horária média 

retrocesso resultou de acordos 

a ameaça patronal, com maior ou menor amparo jurídico, de fixar os turnos. O 

os trabalhadores dos turnos da 

Assim, seja pela fixação dos turnos, seja pela volta às tabelas de turno pré-

Constituição, o direito à jornada reduzida vem sendo revogado na prática, com grande ônus 

se novamente que, 

não basta sua inscrição na estrutura legal do país, nem 

estratégia de ação 
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