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ORIENTAÇÕES SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS 

Os meses de dezembro e janeiro são os períodos que as empresas se organizam para 

programar as férias de seus colaboradores, tendo em vista o recesso escolar dos filhos destes e, 

muitas vezes da diminuição das atividades da empresa neste período. Neste sentido, seguem 

orientações necessárias para concessão das férias, sejam individuais ou coletivas. 

FÉRIAS INDIVIDUAIS 

Definição das Férias – Art. 136 da C.L.T. e Convenção 132 da OIT (art. 10) 

O direito é do empregado, mas é a empresa quem decide sobre o período das férias a serem 

gozadas ao empregado. Entretanto, considerando que o Brasil ratificou a Convenção 132 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Decreto 10.088/2019 – Anexo LXVI - onde é 

estabelecido dois requisitos: a necessidade do trabalho e a possibilidade de repouso e descanso que 

se oferece ao empregado. Assim, por ser um direito trabalhista muito valorizado pelo empregado, 

recomenda-se que a busca do melhor período seja ajustado em comum acordo. 

Artigo 10 – Convenção 132 da OIT: 

1. A ocasião em que as férias serão gozadas será determinada pelo empregador, após 

consulta à pessoa empregada interessada em questão ou seus representantes, a menos que seja 

fixada por regulamento, acordo coletivo, sentença arbitral ou qualquer outra maneira conforme à 

prática nacional. 

2. Para fixar a ocasião do período de gozo das férias serão levadas em conta as necessidades 

do trabalho e as possibilidades de repouso e diversão ao alcance da pessoa empregada. 

Comunicação das férias - Art. 135 da CLT 

 O empregado deve ser informado por escrito, no mínimo, 30 dias antes do período de 

concessão, para que seja possível se programar para o gozo. 

 



           
 

Direito às férias - Art. 134 da C.L.T. 

Após o período de 12 meses de trabalho, chamado de “período aquisitivo”, o empregado terá 

direito às férias de 30 dias, que deverão ser concedidas nos 12 meses subsequentes, o “período 

concessivo”, ou seja, após completar o período aquisitivo.  

Exemplo: para o empregado admitido em 5 de janeiro de 2020, o período aquisitivo é de 5 de 

janeiro de 2020 a 4 de janeiro de 2021. Sendo assim, as férias devem ser gozadas até 4 de janeiro de 

2022. 

Não concessão das férias no período próprio – Penalidade – Art. 137 da 

CLT 

Não sendo observada a concessão do período de férias no período de concessão, a empresa 

estará obrigada ao pagamento da remuneração em dobro das férias. 

Duração das férias – Art. 130 da CLT  

O período de descanso será de 30 dias corridos, podendo ser reduzido se empregado teve 

faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo, conforme segue. 

➔ 30 dias de descanso com faltas de até 5 dias; 24 dias de descanso com faltas entre 6 a 14 

dias 

➔ 18 dias de descanso com faltas entre 15 a 23 dias; 12 dias de descanso com faltas entre 24 

a 32 dias.   

Faltas do empregado que não devem ser descontas no cálculo do tempo de 

férias – Arts. 131 e 473 da C.L.T. 

→ Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, 

descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva 

sob sua dependência econômica; 

 → Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;                        

→ 1(um) dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana; 

→ 1(um) dia, a cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 

devidamente comprovada;                        



           
 

→ Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei 

respectiva;                            

→ No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar; 

→ Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para 

ingresso em estabelecimento de ensino superior; 

→ Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer para depoimento na 

Justiça; 

→ Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade 

sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja 

membro; 

→ Até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o 

período de gravidez de sua esposa ou companheira;                         

→ 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica;                          

→ Até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames 

preventivos de câncer devidamente comprovada; 

Perda do direito as férias pelo empregado – Art. 133 da CLT. 

O empregado não terá direito às férias nas seguintes situações: 

→ Deixar o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída.  

→ Permanecer em gozo de licença, recebendo salário, por mais de 30 dias.  

→ Deixar de trabalhar, recebendo salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação 

parcial ou total dos serviços da empresa. 

 → Ter recebido, da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-

doença por mais de seis meses, embora descontínuos  

Férias antecipadas - Pandemia  

Não há previsão na lei de concessão de férias antecipadas para o empregado que não 

completou o período aquisitivo. Entretanto, se houve antecipação das férias, para os empregados que 

já tinham completado o período aquisitivo e para aqueles que não completaram o período aquisitivo, 



           
 

pode ser que não tenham férias para serem usufruídas. Em razão da pandemia do corona vírus 

(covid-19), foram editadas medidas trabalhistas emergenciais para enfrentamento das consequências 

de emergência de saúde pública, nos termos das medidas provisórias (MPs) 927 /2020 e 1 .046 

/2021, de forma que será necessário que o departamento de recursos humanos faça a consulta sobre 

eventual concessão de férias antecipadas. 

Férias fracionadas – Art. 134, parágrafo 1º da CLT: 

A regra geral é que as férias devem ser usufruídas em um período contínuo. Contudo, se 

houver comum acordo entre empregado e empresa, as férias poderão ser concedidas em até 3 (três) 

períodos, não podendo um deles ser inferior a 14 dias e os demais não inferiores a cinco dias corridos 

cada um. 

Empregados membros da mesma família – Férias no mesmo período – Art. 

136 CLT  

Há permissão, desde que os membros desejarem e não houver prejuízo para o serviço. 

Portanto, é um direito condicional, pois a empresa pode ou não conceder as férias em conjunto.  

Empregado estudante menor de 18 anos – Art. 136, parágrafo 2º, da CLT  

Os empregados estudantes menores de 18 anos têm o direito de coincidir suas férias no 

trabalho com as férias escolares. 

Cômputo dos feriados no período de férias – Cancelamento da Súmula 147 

CLT e Convenção 132 da OIT (arts. 3 e 6) 

Em que pese o cancelamento da Súmula 147 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que 

previa ser “indevido o pagamento dos repousos semanais e feriados intercorrentes nas férias 

indenizadas”,  ainda permanece o entendimento de que não há por que excluir do cômputo das férias 

os feriados, quando superiores ao mínimo de 21 dias, conforme previsão da Convenção da OIT 132 

(arts 3 e 6) . No entanto, vale consultar a convenção coletiva que se aplica à empresa, pois pode 

haver disposição diversa. Exemplo e a celebração entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de São Paulo (FecomércioSP) e os comerciários da capital, em que serão 

acrescidos dois dias nas férias concedidas no período do natal e do ano novo, quando estas datas 

recaírem entre segunda e sexta-feira. 

 



           
 

“Venda” das férias pelo empregado – Art. 143 CLT  

O empregado pode “vender” um terço (1/3) de suas férias, pois trata-se do abono pecuniário, 

em que há a conversão parcial das férias em dinheiro, o qual deve ser requerido pelo empregado até 

15 dias antes do término do período aquisitivo, conforme quadro abaixo: 

FÉRIAS(DIREITO)         ABONO PECUNIÁRIO                   FÉRIAS (DESCANSO) 

30 dias                          →                10 dias                         →                20 dias 

24 dias                          →                8  dias                          →               16 dias 

18 dias                          →               6  dias                            →               12 dias 

12 dias                          →               4  dias                            →               8 dias 

Valor das férias – Art. 142 da CLT e artigo 7º, XVII, Constituição Federal /  

Art. 2º, § 2º da Lei nº 4.749/65 

Na ocasião das férias, a empresa pagará os dias de férias, acrescido de um terço. Além disso, 

poderá receber a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário, desde que requeira ao 

empregador no mês de janeiro de cada ano. 

Prazo para pagamento das férias – Art. 145 da CLT 

 O pagamento das férias dever ser feito até dois dias antes do seu início. 

Pagamento de férias ao empregado dispensado antes de completar um ano 

(período aquisitivo) – Arts. 146 e 147 da CLT  

Quando o empregado for dispensado sem justa causa, terá direito às férias proporcionais, 

contadas sobre um doze avos (1/12) por cada mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 dias.  

O empregado dispensado por justa causa não terá direito às férias proporcionais, devendo ser pago 

apenas as férias vencidas, ou seja, que tenha completado o período aquisitivo.  

Pagamento de férias ao empregado que pede demissão antes de completar 

um ano  - Súmula 17 do T.S.T. 

Não há lei regulamentando a matéria. A jurisprudência do TST pacificou o seguinte 

entendimento: o empregado que pede demissão antes de completar um ano terá direito às férias 

proporcionais  



           
 

Estabilidade no emprego de empregado quando retorna das férias  

Não há previsão legal, porém, recomenda-se consultar a convenção coletiva que se aplica à 

empresa, pois é comum os sindicatos estabelecerem determinado período de estabilidade quando o 

empregado retornar das férias. 

DAS FÉRIAS COLETIVAS 

As férias coletivas estão regulamentadas nos artigos 139 e 140 da CLT conforme segue: 

- Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de 

determinados estabelecimentos ou setores da empresa 

-  Poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a 

10 (dez) dias corridos 

- A empresa deverá comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os 

estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida 

- Em 15 dias a empresa deverá enviar cópia da comunicação aos sindicatos dos empregados 

e afixará o comunicado de aviso nos locais de trabalho.                       

- Os empregados contratados há menos de 12 (doze) meses gozarão as férias proporcionais 

que tiverem direito e, a partir daí, iniciará novo período aquisitivo. 

DEPTO. JURÍDICO - DR. ADILSON SANTOS ARAUJO – OABSP nº 126974 


