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FÉRIAS 
 
Período Aquisitivo: 
 
O direito a férias é adquirido após 12 meses de vigência do ajuste contratual seja por tempo determinado 
ou indeterminado. 
Completou 12 meses de serviço possui direito adquirido (período aquisitivo). Art. 130, CLT. 
 
Férias Proporcionais: 
Para cada mês ou fração superior a 14 dias de trabalho o empregado tem direito a 1/12 de férias. 
Se o contrato extinguir antes de completar um ano, terá o empregado direito a férias proporcionais, §Ú do 
art. 146 da CLT. 
 
Cabimento: 
 
As férias proporcionais não são devidas quando o empregado for demitido por justa causa. Artigo 147 da CLT 
e súmula nº 171 do TST. 
As férias proporcionais são devidas pela metade em caso de culpa recíproca (súmula nº 14 do TST). 
 
A contagem não é feita por ano civil (janeiro a dezembro) e sim por aniversário da data da admissão. 
Este direito não é abalado quanto o empregado é transferido. 
O aviso prévio indenizado ou trabalhado compõe a contagem do período aquisitivo – Art. 487, § 1 da CLT. 
 
Férias Vencidas: 
As férias vencidas serão sempre devidas, mesmo em caso de despedida com justa causa. 
 



Faltas Injustificadas: 
 
As faltas injustificadas ocorridas no período aquisitivo reduzem quantitativamente o período de descanso 
– respeitando-se a proporcionalidade do art. 130, CLT: 
 

 
 
Formalidades: 
Aviso de férias: o empregador deve fazer a comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias 
e a respectiva anotação na CTPS. Art. 135, CLT. 
O pagamento será feito até 2 dias antes do início do gozo. Art. 145, CLT. 
Se o empregador não obedecer o prazo destes 2 dias o empregador deverá pagar as férias + 1/3 EM DOBBRO 
 
Pagamento em dobro: 
O pagamento das férias leva em consideração a remuneração no momento do seu gozo (art.142), acrescido 
do adicional (gratificação) constitucional de 1/3, previsto no art. 7°, VXII.  Portanto, a dobra pelo 
descumprimento do prazo concessivo de 12 meses após a aquisição do direito (art.134), deve considerar 
também o adicional de 1/3. 
 
Período Concessivo: 
As férias serão concedidas por ato do empregador, no mês de sua escolha, num só período como regra geral, 
nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, na forma do art. 134, CLT. 
 
Fracionamento dos Férias: 
§ 1º - Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 (três) períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os demais não poderão ser inferior 
a cinco dias corridos, cada um.  
§ 2º Revogado 
§ 3º - É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado. 
 

FGTS: 
 



VERBAS RESCISÓRIAS: 
 
SEM JUSTA CAUSA (demissão pelo EMPREGADOR):   Saldo do Salário,  

Aviso Prévio,  
Férias Vencidas, 
Férias Proporcionais (+1/3) 
13º proporcional,  
FGTS + 40% (Multa),  
Seguro Desemprego. 
 

 OBS: Também se aplica no caso de rescisão indireta por parte do empregador que descumpre 
contrato de trabalho e o empregado pede a rescisão.   
 
COM JUSTA CAUSA (demissão pelo EMPREGADOR):   Saldo do Salário,  

Férias Vencidas (+1/3) 
 OBS: NÃO RECEBE 13º 
 
CULPA RECÍPROCA:  Saldo de salário, Férias vencidas (+1/3) e  

50% do Aviso Prévio,  
50% do 13º proporcional e  
50% das Férias Proporcionais (+ 1/3),  
50% do FGTS = FGTS + multa 20% 

 OBS: NÃO RECEBE Seguro Desemprego 
 
ACORDO:   Saldo do Salário,  

Férias Vencidas,  
Férias Proporcionais (+1/3),  
13º proporcional 
50% do Aviso Prévio,  
50% do FGTS = FGTS + multa 20% 

 OBS: NÃO RECEBE Seguro Desemprego 
 OBS: No caso de acordo só pode movimentar 80% do FGTS. 
 
SAQUES DO FGTS: 
Lei 8036, Art. 20) A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas hipóteses 
elencadas neste artigo.  
No caso de acordo só pode movimentar 80% do FGTS. 
 

ESTABILIDADE: 
 
ESTABILIDADE SINDICAL 
 
Estabilidade do dirigente sindical. O empregado eleito para o cargo de direção sindical, titular ou suplente 
(máx. de 7) tem estabilidade no emprego desde o registro de sua candidatura e, se eleito, até um ano após 
o término do mandato, salvo se cometer falta grave devidamente apurada e comprovada em inquérito 



judicial. (somente DIRETORES tem estabilidade. Não tem estabilidade membros do conselho, delegado 
sindical, etc.) 
 
Art. 482 da CLT – Possibilidade de Demissão por JUSTA CAUSA de Dirigente Sindical = Suspensão por 30 
dias – ajuizamento de um processo judicial para demissão por JC neste período – único prazo DECADENCIAL 
do Direito do Trabalho. 
 

SUMULA 369, TST. 
 
DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do 
registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da 
CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. 
 
 II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a 
estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes. 
 
 III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na 
empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. (Ex: 
enfermeiro exercendo dirigente sindical de professores, não terá estabilidade) 
 
IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão 
para subsistir a estabilidade. (PROVISÓRIA) 
 
V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, 
ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
ESTABILIDADE DA GESTANTE: 
 
A empregada gestante não pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. 
Não importa que o empregador saiba. 
Contratos de tempo determinado: gestantes também gozarão da estabilidade (interrupção) 
 

SUMULA244, TST 
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da 
indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 
 II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de 
estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período 
de estabilidade. 
Ex: A empregada tem direito a indenização ou reintegração. Mas só poderá ser reintegrada dentro do 
período de estabilidade 5 meses após o parto. Caso já tenha decorrido, por exemplo, 1 ano, só poderá 
pleitear a indenização.  



 III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por 
tempo determinado. 
 
ESTABILIDADE DO ACIDENTADO: 
 
Art. 118 da Lei. 8.213/91, o empregado acidentado goza de estabilidade de 12 meses após a cessação do 
auxílio-doença. Nesse sentido a súmula 378, I do TST.  
Os rurais possuem este direito. 
 
OBS: requisitos para receber a ESTABILIDADE - Requisitos:  

Afastamento maior de que 15 dias,  
acidente do trabalho ou doença ocupacional,  
receber benefício auxílio doença,  
receber alta. 

 
ESTABILIDADE DOS REPRESENTANTES NA CIPA: 
 
Os Titulares ELEITOS (+ SUPLENTES) para cargo de direção da CIPA   é garantida a estabilidade desde o 
registro da candidatura até um ano após o término do mandato – art. 10, II, a do ADCT e art. 165, CLT. 
Tanto a CLT quanto a CF garantiram a estabilidade apenas dos empregados eleitos a cargo de direção, 
excluindo assim o (presidente) por ser designado pelo empregador de acordo com art. 164, §5º 
 

SÚMULA 339 TST 
 
I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988.  
II - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos 
membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o 
estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a 
indenização do período estabilitário.  
 

AVISO PRÉVIO: 
 
O aviso prévio tem por finalidade evitar a surpresa na ruptura do contrato de trabalho, possibilitando: 

 
 
AVISO PRÉVIO:  Reduzir sua jornada de trabalho por 2; ou 

Deixar de trabalhar os últimos 7 dias (trabalhar apenas 23 dias) 



 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
1.Forma: A lei não prescreve forma para o aviso prévio (verbal ou por escrito). Embora a vantagem da forma 
escrita seja indiscutível, nada impede que o pré-aviso seja dado verbalmente.  
2.Irrenunciabilidade: o aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Contudo, a renúncia é valida se o 
empregado faz por escrito e comprovadamente já ter novo emprego. Neste caso o empregado não 
cumprirá/receberá o Aviso Prévio 
 
PRAZO DO AVISO PRÉVIO (Lei 12.506/11): 
 

• Além dos 30 dias estabelecidos pela CF + §ú da Lei 12.506/2011.  
• Assim dispõe o §Ú do art. 1º da Lei: “Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3(três) 

dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, 
perfazendo um total de até 90 dias.” 

 

 
 
 

TERMINAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO: 
 
A maioria dos contratos de trabalho é pactuada sem termo final preestabelecido, caracterizando-se, em 
consequência, como contratos com duração indeterminada. 
Sua ruptura faz-se em virtude da ampla gama de fatores rescisórios, os quais provocam efeitos jurídicos 
diferenciados no tocante às verbas devidas em face da terminação do pacto. 
 
Contrato de Trabalho por TEMPO DETERMINADO 
 
A) Terminação COM cumprimento do PRAZO prefixado: 



 
 

B) Terminação SEM cumprimento do PRAZO prefixado – Terminação Antecipada: 
 
(Art. 479, CLT) empregador que, sem justa causa, despedir o empregado: PAGA 50% da remuneração a 
que teria direito até o termo do contrato.   
(Art. 480, CLT) o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa: será obrigado a indenizar 
o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.    
 
(Art. 481, CLT) Cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão: verbas normais do contrato de 
tempo indeterminado.  
 
Art. 481, CLT - Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula asseguratória do direito 
recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por 
qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. 
 
Contrato de Trabalho por TEMPO INDETERMINADO: 
 
SEM JUSTA CAUSA (demissão pelo EMPREGADOR):  Saldo do Salário,  

Aviso Prévio,  
Férias Vencidas, 
Férias Proporcionais (+1/3) 
13º proporcional,  
FGTS + 40% (Multa),  
Seguro Desemprego. 
 

 OBS: Também se aplica no caso de rescisão indireta por parte do empregador que descumpre 
contrato de trabalho e o empregado pede a rescisão.   
 
COM JUSTA CAUSA (demissão pelo EMPREGADOR):  Saldo do Salário,  

Férias Vencidas (+1/3) 
 OBS: NÃO RECEBE 13º 
 
CULPA RECÍPROCA:  Saldo de salário, Férias vencidas (+1/3) e  

50% do Aviso Prévio,  
50% do 13º proporcional e  
50% das Férias Proporcionais (+ 1/3),  



50% do FGTS = FGTS + multa 20% 
 OBS: NÃO RECEBE Seguro Desemprego 
 
ACORDO:   Saldo do Salário,  

Férias Vencidas,  
Férias Proporcionais (+1/3),  
13º proporcional 
50% do Aviso Prévio,  
50% do FGTS = FGTS + multa 20% 

 OBS: NÃO RECEBE Seguro Desemprego 
 OBS: No caso de acordo só pode movimentar 80% do FGTS. 
 
 
Espécies de EXTINÇÃO de CTT de prazo INDET: 
 

Resilição – distrato ou acordo, despedida e demissão. 
Resolução – justa causa (Art. 482, CLT), rescisão indireta e culpa recíproca. 
Rescisão – nulidade do contrato. 
Força maior – impossibilidade de execução. 
Factum Principis – paralisação temporária do trabalho. 
Morte – do empregador pessoa física. 
Extinção da empresa, fechamento e falência. 
Aposentadoria -  de 3 tipos. 
Ope judicis – determinação judicial. 

 
Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das 
verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. 
 
§ 6o  A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos 
órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de 
quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato. 
 
à Só existe um prazo para pagamento das VERBAS INDENIZATÓRIAS: 10 dias (seja aviso prévio indenizado 
seja trabalhado) 
à Não existe mais a necessidade de HOMOLOGAÇÃO, nem participação do Sindicato. 
 

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO: 
 
DECADÊNCIA: 
 
Único prazo DECADENCIAL é da demissão do Rep. Sindical (ajuizamento de um processo judicial para 
demissão por JC – 30 dias)  
 
PRESCRIÇÃO: 



 
 

Causas IMPEDITIVAS (taxativas): 

 
Causas SUSPENSIVAS: 
à Submissão de demanda a Comissão de Conciliação Prévia – Art. 625 – G, CLT; 
 
Causas INTERRUPTIVAS: 
à A causa mais relevante de interrupção no Dir. do Trabalho é a decorrente da propositura de ação 
judicial trabalhista; 
A interrupção tem o efeito de apagar o prazo prescricional já fluído; 
A contagem do prazo recomeça, assim, de maneira geral, desde a data do ato de interrupção, (Art.  202, 
parágrafo único, CC.) 
 
 

MATERNIDADE: 
 
§ 4º É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos: 
  I- TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da 
função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho; 



  II- DISPENSA DO HORÁRIO DE TRABALHO pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis 
consultas médicas e demais exames complementares . 
 

ü Para AMAMENTAR O FILHO, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, 
durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um, Art. 396  da 
CLT.  

OBS: Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da 
autoridade competente. 
 

LEI 13.467 – Novas Regras para Empregadas que trabalham em local insalubre: 
ANTES: Qualquer grau de insalubridade e empregada seria posta em local salubre 
DEPOIS: Apenas quando o grau de insalubridade for em GRAU MÁXIMO. A empregada continua recebendo 
a INSALUBRIDADADE. Empregador poderá deduzir este valor dos impostos recolhidos 
 
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de: 
 
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; 
 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, 
emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; 
 
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido 
por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. 
 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM (Lei 10.097): 
 
A CLT, art. 428, define o contrato de aprendizagem como sendo um contrato de trabalho de natureza 
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, não superior a 02 anos, por meio do qual o 
empregador se compromete a assegurar aos maiores de 14 anos e menores de 24 anos, inscritos em 
programas de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico e o aprendiz, se compromete a executar, com zelo e diligência, 
as tarefas necessárias à sua formação (art. 428). 
 
Requisitos: 

• Anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
• Matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio;  
• Inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em 

formação técnico-profissional metódica. 
• Não superior à 2 anos 
• Idade entre 14/24 
• Entidade Formadora 

 
Salário 

• O menor aprendiz não poderá ganhar menos de um salário mínimo por mês; 



• Se trabalhar apenas algumas horas, terá direito ao salário mínimo horário, salvo se pactuada condição 
mais favorável.  

 
Jornada 

• A jornada de trabalho do menor aprendiz  não excederá a 6 (seis) horas.  
Término do CTT de Aprendizagem: 

ü Após os dois anos, o contrato de trabalho será por tempo indeterminado e não mais se configurará 
como pacto de aprendizagem, de natureza especial, mas como contrato de trabalho comum. 

ü Com a idade de 24 anos, independentemente de ter concluído o aprendizado; salvo nos casos de 
portadores de necessidades especiais; 

ü Antecipadamente, nos casos de inaptidão do aprendiz, de desempenho insuficiente, ausência à 
escola que implique perda do ano letivo; 

ü Por solicitação do aprendiz; 
ü Por falta disciplinar grave – justa causa. 

 
 

ACIDENTE DO TRABALHO: 
 

 
 

INSALUBRIDADE e PERICULOSIDADE: 
 



 
 
 

DIREITO COLETIVO: 
 
ACT: é um acordo também de caráter normativo (gera obrigações entre as partes), assinado entre o 
Sindicato dos Trabalhadores (empregados) e uma ou mais empresas individualizadas. 
 
Quando o sindicato de empregados e uma empresa, órgão ou instituição - em comum acordo - redigem um 
documento normativo (elenco de normas) sem a intervenção de alguma entidade patronal, isso é chamado 
de Acordo Coletivo de Trabalho. 
 
CCT: A Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo de caráter normativo (gera obrigações entre as partes) 
assinado entre o Sindicato dos Trabalhadores (empregados) e o Sindicato da Categoria Econômica 
(empregadores), obrigando todas as pessoas que compõem a base territorial dos respectivos sindicatos. 
 
RESUMIDAMENTE: 
 

Convenção Coletiva = Sindicato dos Trabalhadores + Sindicato da Categoria Econômica (obriga a 
todos). 

Acordo Coletivo = Sindicato dos Trabalhadores + uma ou mais empresas (obriga somente os 
envolvidos). 
 

CCT Vs. ACT: 
 



Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 
estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 
 
Antes: os ACT e CCT deviam respeitar os limites da CLT 
Depois: (611-A e 611-B) – o que for acordado nas ACT e CCT poderá suplantar o que foi legislado. 
 
Havendo um tratado de CCT e ACT sobre o mesmo tempo (ex: Horas Extras).  
 
Antes: O que estava nas CCT prevalecia 
Depois: O que estava nas ACT prevalecem 
 

UNICIDADE Vs. PLURICIDADE Sindical: 
 
No Brasil prevalece a UNICIDADE SINDICAL, ou seja, em uma determinada base territorial (município)  
 
só pode existir um sindicato representando cada categoria econômica ou profissional. 

•  Em cada município só pode funcionar UM sindicato de cada categoria. 
•  Em um Estado só pode funcionar UMA federação de cada categoria. 

OBS: Para se formar uma federação necessário 5 sindicatos 
•  No país só pode funcionar UMA confederação de cada categoria. 

OBS: Para se formar uma confederação necessário 3 federações 
 
OBS: A PLURALIDADE SINDICAL (Não é adotada pelo BR) 
 
FUNÇÕES DO SINDICATO: 
 
1. Negocial: Exercer seu poder frente as negociações de empregados e empregadores. Caracteriza-se pela 
autoridade conferida aos  sindicatos para ajustar acordos ou convenções coletivas de trabalho,  onde serão 
fixadas regras a serem aplicáveis nos  contratos individuais de trabalho dos empregados  pertencentes à 
esfera de representação do sindicato  pactuante. O Brasil reconhece as convenções coletivas  de trabalho 
(art. 7º,XXVI CF), e a CLT (art. 513) e (art. 611,    § 1º). 
 
2. Assistencial: Função social dos sindicatos, por isso podem cobrar contribuições assistenciais (só podem 
ser descontados dos empregados se autorizados, não é mais compulsória). É a contribuição prescrita em lei 
ou pelos  estatutos aos sindicatos para prestar serviços aos seus  representados, contribuindo para o 
desenvolvimento  integral do ser humano. A CLT determina ao sindicato  algumas atividades assistenciais, 
tais como: educação,  (art. 514, § único), saúde, lazer (art. 592). 
 
3. Representação: perante as autoridades administrativas e judiciais dos interesses coletivos da  categoria 
ou individuais de seus integrantes, art. 514, b da CLT. 
 
4. Arrecadação: contribuições pagas aos sindicatos, que  devem ser aprovadas pela assembleia e fixadas por 
lei  (IV, art. 8º CF). São as mensalidades sindicais e  descontos assistenciais, fixados nos estatutos, em  
convenções coletivas ou sentenças normativas. Delas  resultam a receita sindical. 



 
 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL dos Empregados (Art. 582, CLT): (NÃO É MAIS COMPULSÓRIA) 
 
Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês 
de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos. 
 
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da  folha de pagamento de seus empregados relativa 
ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e 
expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. 
 
Valor da Contribuição (Art. 580, CLT): será recolhida, de uma só vez, anualmente = à remuneração de um 
dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. 
 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL:  
 
Recolhimento aprovado por Convenção ou Acordo coletivo, normalmente para desconto em  folha de 
pagamento em uma ou mais parcelas ao longo do  ano. Recebe também outras denominações, como taxa 
de reforço sindical, contribuição de fortalecimento sindical etc. 
 

GREVE: 
 
O procedimento da greve está dividido em duas fases: FASE PREPARATÓRIA e DESENVOLVIMENTO. 
 
FASE PREPARATÓRIA: 
 
Antes de deflagrar uma greve, é obrigatória a tentativa de negociação entre os sindicatos. Assim, uma greve 
só pode ser deflagrada mediante a participação do sindicato, tendo sido a mesma, deliberada em Assembleia 
Geral convocada pela entidade sindical. 
 
No Brasil, cabe à entidade sindical convocar assembléia, com o quórum previsto nos estatutos para deliberar 
sobre a greve. Em se tratando de categoria inorganizada em sindicato, compete aos trabalhadores 



interessados deliberar sobre a greve, constituindo uma comissão que os representará nas negociações e no 
dissídio coletivo.  
 
Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso por via arbitral, é facultada a cessação 
coletiva do trabalho (BARROS, 2009). 
 
AVISO DE GREVE: 
 
Não é lícita a greve surpresa, sendo que, diante da frustração das negociações entre os sindicatos,  
 

A GREVE deve ser anunciada com uma antecedência mínima: 48 (quarenta e oito) horas 
EM SE TRATANDO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS: 72 (setenta e duas) horas 

 
FASE DE DESENVOLVIMENTO: 

 
ü É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de 

trabalhadores substitutos (art. 7º, parágrafo único). 
ü O pagamento dos salários durante a greve será regulamentado por acordo com o empregador, ou 

decisão judicial. (Não é mais obrigatório o pagamento de salário durante as greves, salvo por CCT) 
ü  A greve é considerada uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho e por isso, em regra, 

não há o pagamento dos salários, bem como, o tempo parado não será computado como tempo de 
serviço.  

Nesse sentido, é importante destacarmos a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de 
trabalho. 
Int: Não trabalha, mas faz jus a salário 
Susp: Não trabalha e não recebe. 
 
QUAIS SÃO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS? 
Sindicato deve definir o mínimo de % de empregados que não poderão aderir à greve. 
É permitida a greve em serviços essenciais, porém, com algumas regras especiais. 
 
LOCKOUT  (Locaute) 
 
É A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, com o objetivo de frustrar 
negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Corresponde à greve 
patronal, portanto.  
 
Esta prática é proibida pela Lei n. 7.783/89, sendo que, durante o lockout, o contrato de trabalho apenas 
interrompe-se, ficando assegurado aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período 
de paralisação. 
Ex: Greve dos Rodoviários.   
 

 


