PRINCIPAIS PRAZOS NA CLT
(Decreto-Lei nº 5.452, de 1º-5-1943)
Anotação na CTPS
Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada,
contra recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta
e oito horas para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as
condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Aviso prévio
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o
contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:
I – oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;
II – trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de doze
meses de serviço na empresa.

Comparecimento ao estabelecimento após baixa no serviço militar
Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar
obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao
estabelecimento dentro de noventa dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

Comunicação de concessão das férias coletivas
Art. 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa
ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.
§ 1º As férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja
inferior a dez dias corridos.
§ 2º Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do
Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de quinze dias, as datas de início e fim
das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

Da audiência de conciliação e julgamento dos dissídios coletivos
Art. 860. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o Presidente

do Tribunal designará a audiência de conciliação, dentro do prazo de dez dias, determinando
a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no artigo 841.
Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser
realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio.

Da defesa
Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.
§ 1º Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes,
consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento.
§ 2º Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de
ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar
uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo.

Da distribuição da reclamação
Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefes de secretaria, dentro
de quarenta e oito horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado,
notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência de julgamento, que será a
primeira desimpedida, depois de cinco dias.
Da revisão
Art. 874. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal prolator, da Procuradoria
da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores
interessados no cumprimento da decisão. Parágrafo único. Quando a revisão for promovida
por iniciativa do Tribunal prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o
empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de trinta dias. Quando
promovida por uma das partes interessadas, serão as outras ouvidas também por igual
prazo.

De julgamento da execução
Art. 885. Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, o Juiz ou Presidente, conclusos
os autos, proferirá sua decisão, dentro de cinco dias, julgando subsistente ou insubsistente
a penhora.

Do recurso de revista
Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das
decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais
Regionais do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado
outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção d e Dissídios Individuais do
Tribunal Superior do Trabalho, ou à Súmula de Jurisprudência Uniforme dessa Corte;
b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo
Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em
área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida,
interpretação divergente, na forma da alínea a;
c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à
Constituição Federal.
§ 1º O Recurso de Revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será apresentado ao
Presidente do Tribunal recorrido, que poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentando, em
qualquer caso, à decisão.

Impugnação aos embargos
Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para
apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação.
§ 1º A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do
acordo, quitação ou prescrição da dívida.
§ 2º Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o Presidente do
Tribunal, caso julgue necessário seus depoimentos, marcar audiência para a produção das
provas, a qual deverá realizar-se dentro de cinco dias.
§ 3º Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de
liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.
§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação
apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário.
§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por
incompatíveis com a Constituição Federal.

Inquérito para apuração de falta grave
Art. 853. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado
garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou
Juízo de Direito, dentro de trinta dias, contados da data da suspensão do empregado.

Instauração de dissídio coletivo
Art. 616. Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as
empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não
podem recusar-se à negociação coletiva.
§ 3º Havendo Convenção, Acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá
ser instaurado dentro dos sessenta dias anteriores ao respectivo termo final, para que o
novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo.

Interposição de agravos
Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das
decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais
Regionais do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado
outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do
Tribunal Superior do Trabalho, ou à Súmula de Jurisprudência Uniforme dessa Corte;
b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo
Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em
área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida,
interpretação divergente, na forma da alínea a;
c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à
Constituição Federal.
§ 3º Os tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à uniformização de
sua jurisprudência, nos termos do Livro I, Título IX, Capítulo I do CPC, não servindo a súmula
respectiva para ensejar a admissibilidade do Recurso de Revista quando contrariar Súmula
de Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 897. Cabe agravo, no prazo de oito dias:
§ 1º O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as
matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente

até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.

Interposição de recurso de revista
Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das
decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais
Regionais do Trabalho, quando:
§ 3º Os tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à uniformização de
sua jurisprudência, nos termos do Livro I, Título IX, Capítulo I do CPC, não servindo a súmula
respectiva para ensejar a admissibilidade do Recurso de Revista quando contrariar Súmula
de Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.

Interposição de recurso contra decisão que impõe multa por infração de lei reguladora
do trabalho
Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de dez dias, contados do recebimento
da notificação, perante a autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os
informar, encaminhá-los-á à autoridade de instância superior.
§ 1º O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da
multa.
§ 2º A notificação somente será realizada por meio de edital, publicado no órgão oficial,
quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido.
§ 3º A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de dez dias para que o
infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva.
§ 4º As guias de depósito ou recolhimento serão emitidas em três vias e o recolhimento da
multa deverá proceder-se dentro de cinco dias às repartições federais competentes, que
escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho.
§ 5º A segunda via da guia de recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a
emitiu, até o sexto dia depois de sua expedição, para a averbação no processo.
§ 6º A multa será reduzida de cinquenta por cento se o infrator, renunciando ao recurso, a
recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de dez dias contados do recebimento da
notificação ou da publicação do edital.
§ 7º Para a expedição da guia, no caso do § 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a
prova da data do seu recebimento, ou a folha do órgão oficial que publicou o edital.

Pagamento da remuneração de férias
Art. 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no
artigo 143 serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.

Pagamento de custas na interposição de recurso
Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e
procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas
perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao
processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de
R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e serão calculadas:
§ 4º Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento
das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal.

Pagamento de salários
Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser
estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões,
percentagens e gratificações.
§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais
tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.
Para efeito de equiparação salarial
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo
empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo,
nacionalidade ou idade.
§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual
produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de
serviço não for superior a dois anos.

Para embargos à execução
Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para
apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação.
§ 1º A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do
acordo, quitação ou prescrição da dívida.

§ 2º Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o Presidente do
Tribunal, caso julgue necessário seus depoimentos, marcar audiência para a produção das
provas, a qual deverá realizar-se dentro de cinco dias.
§ 3º Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de
liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.
§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação
apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário.
§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por
incompatíveis com a Constituição Federal.

Prescrição
Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve:
I – em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato;
II – em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador rural.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para
fins de prova junto à Previdência Social.

Prorrogação do trabalho
Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite
legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à
realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo
manifesto.
§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido independentemente de acordo ou
contrato coletivo e deverá ser comunicado, dentro de dez dias, à autoridade competente em
matéria de trabalho, ou, antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização sem
prejuízo dessa comunicação.

Período de experiência
Art. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais
de dois anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência
não poderá exceder de noventa dias.

Prescrição contra menores de 18 anos
Art. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais
de dois anos, observada a regra do artigo 451.

Prorrogação do contrato de trabalho do menor
Art. 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo:
I – até mais duas horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou
acordo coletivo nos termos do Título VI desta Consolidação, desde que o excesso de horas
em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite
máximo de quarenta e quatro horas semanais ou outro inferior legalmente fixado;
II – excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de doze horas, com
acréscimo salarial de, pelo menos, cinquenta por cento sobre a hora normal e desde que o
trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Parágrafo
único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o disposto no artigo 375, no parágrafo
único do artigo 376, no artigo 378 e no artigo 384 desta Consolidação.

Razões finais
Art. 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não
excedente de dez minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a
proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. Parágrafo único.
O Presidente da Junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos Juízes
classistas e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que
melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao
interesse social.

Redução a termo da reclamação
Art. 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Parágrafo
único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior,
apresentar-se no prazo de cinco dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo,
sob a pena estabelecida no artigo 731.

Remessa da petição inicial ao reclamado

Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefes de secretaria, dentro
de quarenta e oito horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado,
notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência de julgamento, que será a
primeira desimpedida, depois de cinco dias.
§ 1º A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços
ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal
oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou
Juízo.
§ 2º O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do
parágrafo anterior.

Renovação do exame médico
Art. 168. Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições
estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho:
§ 3º O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de
exposição, a periodicidade dos exames médicos.

Serviço militar; retorno ao trabalho
Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de
outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de
trabalho por parte do empregador.
§ 1º Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em
virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique
o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de
trinta dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do
encargo a que estava obrigado.

Sucessão de contrato por prazo determinado e indeterminado
Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis
meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da
execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

Vencimento em sábado, domingo ou feriado
Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título contam-se com exclusão do dia do começo e
inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser
prorrogado pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal, ou em virtude de força
maior, devidamente comprovada. Parágrafo único. Os prazos que se vencerem em sábado,
domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte.

