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TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS 

Sempre houve muita celeuma sobre a abertura do comércio nos dias de domingo e feriado 

que, sempre foi motivo de debates, principalmente no Judiciário, de forma que será feito um breve 

resumo da evolução legislativa, a começar pelo que consta na C.L.T.: 

Art. 68 - O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do art. 67, 

será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em 

matéria de trabalho.  

Parágrafo único - A permissão será concedida a título permanente nas 

atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser 

exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho expedir 

instruções em que sejam especificadas tais atividades....  

Art. 69 - Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao 

regime deste Capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele 

estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais 

preceitos nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas 

pelas autoridades competentes em matéria de trabalho.  

Art. 70 - Salvo o disposto nos arts. 68 e 69, é vedado o trabalho em dias 

feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação. 

Pois bem, em 19/12/2000, foi promulgada a Lei 10.101/2000, que contou com alterações 

trazidas pela Lei 11.603/2007, e fazem referência à abertura do comércio nos dias de domingo e 

feriados: 

Art. 6o Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do 

comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, 

inciso I, da Constituição 



           
 

Parágrafo único.  O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo 

menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, 

respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem 

estipuladas em negociação coletiva 

Art. 6o-A.  É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio 

em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e 

observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da 

Constituição. 

Em 18/06/2019, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, 

publicou a Portaria nº 604 que, em seu artigo 1º, traz a seguinte regulamentação: 

Art. 1º É concedida, em caráter permanente, autorização para o trabalho 

aos domingos e feriados às atividades constantes do anexo à esta Portaria. 

A autorização para o comércio em geral constava no inciso II, item 24, do Anexo da Portaria. 

Posteriormente, em 18 de fevereiro de 2021, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 

publicou a Portaria nº 1809/2021 que alterou o Anexo da Portaria 604/2019, e passou a constar 

autorização para trabalho nos domingos e feriados no inciso II, item 23 (comércio em geral),  e, 

permissão  idêntica para “Indústria de alimentos e bebidas”, no inciso I, item 42,  sendo que  este 

não estava contemplado na Portaria  604/2019. 

Como se vê, o Ministério da Economia promulgou Portarias que favoreceram a autorização 

do trabalho nos domingos e feriados, suprindo um vácuo legislativo que existia principalmente na 

C.L.T.  

Em resumo, o trabalho aos domingos e feriados fica autorizado, desde que observadas as 

seguintes regras:  

- Cumprimento da legislação municipal (se a lei municipal, que dispõe sobre a abertura do 

comércio aos domingos, proibir o funcionamento nos dias de domingos e feriados, não poderá haver 

trabalho, mesmo com previsão em convenção ou acordo coletivo). Neste sentido, prevalece o 

disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece a competência dos municípios 

para legislar sobre assuntos de interesse local; 



           
 

- Concessão do repouso semanal remunerado (folga semanal), que deverá coincidir, pelo 

menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo (sistema 2X1); e  

- Elaboração de uma escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro 

para verificação (CLT, art. 67, parágrafo único);  

- Observância das demais normas coletivas que vierem estabelecer benefícios aos 

empregados pelo trabalho nestes dias; 

- Nos dias de feriados, há necessidade de autorização prevista em Convenção Coletiva de 

Trabalho que é celebrado entre os sindicatos dos empregados e das empresas, sendo nulo o trabalho 

autorizado por Acordo Coletivo que é celebrado entre o sindicato dos empregados e o sindicato das 

empresas. 


