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FÉRIAS COLETIVAS
GENERALIDADES

A empresa poderá conceder férias coletivas à todos funcionários em geral ou parcialmente à determinados departamentos ou
setores de trabalho.
Nesse caso, a condição essencial é de que todos os funcionários lotados saiam de férias, não podendo portanto, ficar nenhum
funcionário no estabelecimento ou setor de trabalho, do contrário, descaracterizará o conceito da “coletividade”.
É bastante discutível sobre a questão da guarda patrimonial permanecer trabalhando ou mesmo funcionários que trabalham na
manutenção.
José Serson, à exemplo, cita em seu livro “Curso de Rotinas Trabalhistas” o seguinte:
“ Tanto a vigilância patrimonial como os plantões de emergência são indispensáveis para que, a fim do descanso, os empregados em férias
possam reassumir suas atividades sem as inconveniências da descontinuidade. As férias coletivas seriam inviáveis sem esse trabalho
remanescente. E, assim, constituindo condição para que as férias coletivas possam existir, o trabalho dessas pessoas não é incompatível com
www.sato.adm.br

1

a generalização do descanso, não descaracterizando as férias dos outros como coletivas, ainda porque os trabalhos normais do setor ficam
paralisados. “

COMUNICAÇÕES
Para concessão das férias coletivas, a empresa deverá fazer basicamente três comunicações, com 15 dias de antecedência,
para:
•
•
•

DRT
Sindicato
Empregados (Aviso Coletivo ou Individual).

Nesta comunicação, deverá conter as seguintes informações:
•
•
•

data do início
data do retorno/fim
estabelecimento ou setor atingido.

GOZO EM DUAS VEZES
As férias coletivas poderão ser gozadas e até duas vezes, desde que nenhuma das parcelas, sejam inferiores a 10 dias
corridos, em um único ano.
Mesmo os menores de 18 e maiores de 50 anos, poderão nesse caso, gozar em duas vezes (esta regra não se aplica nos
casos de férias normais).
PAGAMENTO E RECIBO
Quanto ao pagamento, obedece-se a mesma regra das férias normais, isto é, dois dias de antecedência do gozo e poderá ser
confeccionado no próprio recibo de férias (normal), colocando-se apenas uma observação no cabeçalho “ COLETIVAS “.
ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 CONSTITUCIONAL
O empregado tem direito ao 1/3 Constitucional e Abono Pecuniário sobre férias coletivas. O Abono Pecuniário dependerá de
acordo entre a empresa e o sindicato, não havendo portanto, a necessidade ou obrigatoriedade de aceitar o pedido, feito pelo
empregado.
ANOTAÇÕES NA CTPS
Anota-se normalmente na CTPS do empregado, o período aquisitivo e gozo de férias coletivas.
Desde 13/11/91, com o advento da Portaria nº 3.626, do Ministério do Trabalho não mais se utiliza o carimbo de anotações de
férias coletivas na CTPS do empregado (empresas com mais de 300 empregados contemplados), determinado pela antiga
Portaria nº 3.560/79.
CRITÉRIO PARA CONCESSÃO
Na prática, as férias coletivas destinam-se aos empregados com período aquisitivo incompleto de férias, uma vez que, quem
tem o período aquisitivo completo, tira na oportunidade férias normais.
CÁLCULOS
Para se calcular férias coletivas, temos à considerar 3 hipóteses seguintes:
•
•
•

empregado com direito de férias inferior a férias coletivas;
empregado com direito de férias igual a férias coletivas;
empregado com direito de férias superior a férias coletivas.
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DIREITO DE FÉRIAS INFERIOR A FÉRIAS COLETIVAS
Nesta hipótese, temor por exemplo, o empregado que tem 2/12 de férias, portanto 5 dias (2 x 2,5 dias) e a empresa pretende
conceder 10 dias (que é o mínimo permitido).
O cálculo das férias coletivas será o seguinte:
férias normais
licença remunerada
total

5 dias
5 dias
10 dias

Vale lembrar que o 1/3 Constitucional, neste caso, calcula-se sobre os 5 dias e não sobre 10 dias, porque o 1/3 Constitucional
calcula-se sobre férias e não sobre licença remunerada.
DIREITO DE FÉRIAS IGUAL A FÉRIAS COLETIVAS
Nesta hipótese, temos por exemplo, o empregado que tem 4/12 de férias, portanto 10 dias (4 x 2,5 dias) e a empresa pretende
conceder 10 dias.
O cálculo das férias coletivas será o seguinte:
férias coletivas
licença remunerada
total

10 dias
00 dias
10 dias

Neste caso, o 1/3 Constitucional calcula-se sobre os 10 dias.
DIREITO DE FÉRIAS SUPERIOR A FÉRIAS COLETIVAS
Nesta hipótese, temos por exemplo, o empregado que tem 8/12 de férias, portanto 20 dias (8 x 2,5 dias) e a empresa pretende
conceder apenas 10 dias.
O cálculo das férias coletivas será o seguinte:
férias coletivas
licença remunerada
total

10 dias
00 dias
10 dias

Neste caso, o 1/3 Constitucional calcula-se sobre 10 dias. Quanto aos 10 dias restantes, ficará o empregado com um crédito
de 10 dias de férias, em que a empresa deverá conceder dentro do período concessivo.
Caso a pendência fosse inferior a 10 dias, a empresa dever-se-ia conceder integralmente.
MUDANÇA DO PERÍODO AQUISITIVO
Excepcionalmente, nos casos de férias coletivas, o período aquisitivo de férias muda de acordo com o início do gozo das
respectivas férias, isto é, começa-se um novo período aquisitivo no início das férias coletivas.
Dessa maneira, o vencimento das férias seguintes passa a não coincidir com a data de admissão, como normalmente
acontece.
Exemplo:
•
•

férias proporcionais de 01/01/2003 a 30/11/2003 = 11/12 (27,5 dias)
início das férias coletivas = 01/12/2003

Neste caso, o início de um novo período aquisitivo de férias será em 01/12/2003. Em 01/12/2004 terá adquirido uma férias.
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EMPREGADOS COM PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO DE FÉRIAS
No tocante aos empregados com mais de um ano de casa, portadores de período incompleto de férias, a dúvida está em torno
de considerar uma “antecipação” ou uma “quitação” do período aquisitivo de férias, ao conceder as férias coletivas.
Conforme citamos anteriormente, na prática, as férias coletivas destinam-se aos empregados portadores de período aquisitivo
incompleto de férias, pois assim os artigos 139, 140 e 141 da CLT disciplinam a matéria, com clareza e transparência.
O mesmo não acontece ao tratar de empregados com o período aquisitivo completo de férias. Resta-nos tratar o assunto por
analogia, os quais são os seguintes pontos à serem comentados:
a) O artigo 140 da CLT, define situações em que o empregado tem período aquisitivo incompleto de férias, isto é, fraciona-se
os dias de gozo pela proporcionalidade de avos de que tem direito e muda o período aquisitivo;
b) Os artigos 129, 130 e 134 definem que o descanso proveniente de férias, ocorre após decorrido um ano de trabalho, isto
porque, por convenção, o trabalhador necessita de um descanso físico e mental de no mínimo 30 dias, após 12 meses corridos
de trabalho. Portanto, não se cogita em falar de antecipação de férias antes de ter completado 12 meses de trabalho, pois a
legislação previu essa hipótese, salvo quando concedidas em férias coletivas, e assim mesmo, não se trata de adiantamento
(o art. 140 refere-se ao fracionamento e quitação do período);
c) O artigo 137, nos dá uma idéia de punição pecuniária, quando as férias não são concedidas dentro do prazo, que é de um
ano após completado o período aquisitivo de férias.
Diante do exposto, duas são as hipóteses, da qual é a prática das empresas:
Exemplo:
•
•
•
•
•

empregado que foi admitido no dia 21/09/2002;
tirou 19 dias de férias coletivas no mês de 12/2002;
tirou 11 dias de férias coletivas no mês de 03/2003;
o período aquisitivo de férias à considerar será de 21/09/2002 a 20/09/2003;
a empresa pretende conceder 19 dias no mês 12/2003.

OPTANDO PELA QUITAÇÃO DO PERÍODO:
Neste caso, o empregado que tirou 19 dias de férias coletivas em 12/2002, digamos de 01 a 19/12/2002, tendo como período
aquisitivo a partir de 21/09/2002, então o período aquisitivo entre 21/09/2002 a 01/12/2002, foi integralmente quitado, tendo um
novo período aquisitivo a partir de 01/12/2002.
Quando tirou a segunda férias coletivas de 11 dias, no mês de 03/2003, digamos de 01 a 11/03/2003, então o período
aquisitivo de 01/12/2002 a 01/03/2003, foi integralmente quitado.
Assim sendo, a empresa desejando conceder a terceira férias coletivas, o período aquisitivo a considerar será de 01/03/2003
até a data do início do gozo.
OPTANDO PELA ANTECIPAÇÃO OU ADIANTAMENTO DE FÉRIAS:
Neste caso, os 19 dias de dezembro/2002 e 11 dias de março/2003 (totalizando 30 dias), gozadas pelo empregado a título de
férias coletivas, ficam por conta de adiantamento ou antecipação de férias, quitando o período aquisitivo de 21/09/2002 a
20/09/2003. E nesse caso, fica um período aquisitivo de férias em aberto, a partir de 21/09/2003.
Como a empresa pretende conceder 19 dias de férias coletivas em dezembro/2003, estes, ficarão por conta de antecipação ou
adiantamento, do período aquisitivo de 21/09/2003 a 20/09/2004.
Concluindo, deve-se observar que, em nenhuma das opções tratadas, o procedimento é protegido pela legislação do trabalho,
assim sendo, cabe a empresa decidir administrativamente, quanto ao seu procedimento.
Fds.: Arts. 139 a 141 da CLT e seus §§; e art. 7º, XVII da CF/88.
MODELO DE COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
“Ilmo. Sr.
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Delegado Regional do Trabalho do Estado de São Paulo
Nesta.
A (nome da empresa), com sede na (rua, nº, município e UF), inscrita no CGC do Ministério da Fazenda sob o nº (nº do CGC), atendendo ao
disposto no § 2º do art. 139 da CLT, comunica que, no período de __/__/__ a __/__/__, concederá férias coletivas a todos os empregados
existentes nesta empresa (ou no setor de ...).
(Local, data, carimbo e assinatura). “

TABELA DE CONVERSÃO DE AVOS PARA QUANTIDADE DE DIAS
Férias
Proporcionais
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12

30 DIAS
(até 5 faltas)
2,5 dias
5 dias
7,5 dias
10 dias
12,5 dias
15 dias
17,5 dias
20 dias
22,5 dias
25 dias
27,5 dias
30 dias

24 dias
(6 a 14 faltas)
2 dias
4 dias
6 dias
8 dias
10 dias
12 dias
14 dias
16 dias
18 dias
20 dias
22 dias
24 dias

18 dias
(15 a 23 faltas)
1,5 dia
3 dias
4,5 dias
6 dias
7,5 dias
9 dias
10,5 dias
12 dias
13,5 dias
15 dias
16,5 dias
18 dias

12 dias
(24 a 32 faltas)
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
7 dias
8 dias
9 dias
10 dias
11 dias
12 dias

SALÁRIO-FAMÍLIA - GENERALIDADES

Todo segurado da Previdência Social, que tem filhos até 14 anos (inclusive adotivos e enteados devidamente comprovados) ou
inválidos de qualquer idade, tem direito a percepção do salário-família, independentemente dos dias trabalhados (não conta-se
as faltas em serviço).
Estes deverão ser declarados no formulário denominado “Termo de Responsabilidade” no ato da admissão ou no caso de
alteração, mediante apresentação da Certidão de Nascimento ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido.
TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Desde 09/07/82, com o advento do Decreto nº 87.374, saiu de circulação o impresso denominado de “Declaração de Vida e
Residência”, que era apresentado pelo empregado à empresa, semestralmente, nos meses de janeiro e julho de cada ano. No
seu lugar entrou o impresso denominado “Termo de Responsabilidade”, simplificando um pouco mais a sistemática.
O Termo de Responsabilidade deverá ser firmado pelo empregado somente na ocasião da admissão ou da solicitação de
pagamento do Salário-Família ao INSS. Sobre qualquer alteração que determine a perda do benefício, o empregado deverá
comunicar a empresa ou INSS, sobre o fato, ocasião em que será firmado um novo “termo”.
ATESTADO DE VACINAÇÃO - ENTREGA NO MÊS DE MAIO:
Com o advento da Lei nº 9.876, de 26/11/99, DOU de 29/11/99, a partir do ano 2000, o empregado deverá apresentar, no mês
de maio de cada ano, atestado de vacinação ou documento equivalente, do menor até 7 anos de idade.
As vacinações de caráter obrigatório, são as seguintes:
•
•
•

vacina antipólio (3 doses no primeiro ano de vida);
vacina difteria-tétano-coqueluche (3 doses no primeiro ano de vida);
vacina BCG (1 dose no primeiro ano de vida); e
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•

vacina anti-sarampo (1 dose no primeiro ano de vida).

COMPROVANTE DE FREQUÊNCIA À ESCOLA - ENTREGA NOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO:
Com o advento da Lei nº 9.876, de 26/11/99, DOU de 29/11/99, a partir do ano 2000, o empregado deverá apresentar, nos
meses de maio e novembro de cada ano, comprovante de freqüência à escola, do menor a partir de 7 anos de idade. No caso
de menor inválido que não freqüenta à escola por motivo de invalidez, deve ser apresentado atestado médico que confirme
esse fato.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO:
O empregado que não comprovar a vacinação e a frequência escolar, nos prazos determinados, o INSS encaminhará, via
sistema de processamento da DATAPREV, comunicado ao segurado informando que o pagamento do salário-família será
suspenso, até que a documentação seja apresentada.
Não é devido salário-família no período entre a suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da freqüência
escolar ou pela falta de atestado de vacinação e o seu reativamento, salvo se provada a freqüência escolar regular no período
ou apresentado o atestado de vacinação obrigatória, respectivamente.
A comprovação de freqüência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido pela escola, na forma de
legislação própria, em nome do aluno, onde consta o registro de freqüência regular ou de atestado de estabelecimento de
ensino, atestando a regularidade da matrícula e freqüência escolar do aluno.
RECOMENDAÇÕES:
•
•
•
•

Manter cópias dos documentos acima no prontuário do empregado, para posterior exibição ao fiscal;
Quando o empregado, perde ou extravia o documento, é necessário que seja requerido a segunda via deste. As unidades
que aplicam as vacinas, mantém sob arquivo durante 5 anos os registros individuais;
Havendo contra indicação de determinadas vacinas, o empregado deverá apresentar o atestado médico, válido por um ano;
e
Para evitar a suspensão, recomenda-se informar à todos os empregados, quanto a importância, através de avisos, cartazes
educativos, rodapé do hollerith de pagamento, etc.

RESUMO - INFORMAÇÕES

FGTS - ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEFIP ESTÁ DISPONÍVEL NA INTERNET
Basta acessar os links "Empregador" e "GFIP" no site da Previdência
O INSS disponibilizou na internet a atualização do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (Sefip 6.3). Esse sistema, cujo desenvolvimento é uma parceria com a Caixa Econômica Federal, é o instrumento
disponibilizado aos contribuintes para que cumpram a obrigação legal de entregar a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), relacionando ao INSS, mensalmente, todas as informações dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
A atualização pode ser feita nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou www.caixa.gov.br. Informações adicionais podem
ser obtidas pelo PREVFone (0800 78 0191) ou na Divisão/Serviço de Arrecadação das Gerências Executivas da Previdência
Social.
Com relação às dúvidas sobre a nova sistemática de compensação do salário-maternidade, as empresas podem consultar o
"Informativo 3 - setembro/2003 - Salário-Maternidade", veiculado na página da Previdência Social (www.mps.gov.br)
(http://www.previdenciasocial.gov.br/03_02_02_05.asp).
Fonte: Agência de Notícias da Previdência Social, 21/10/03.
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Todos os direitos reservados
Todo o conteúdo deste arquivo é de propriedade de V. T. Sato (Sato Consultoria). É destinado somente para uso pessoal e não-comercial. É
proibido modificar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir ou vender qualquer informação, sem autorização por escrito do autor. Permitese a reprodução, divulgação e distribuição, mantendo-se o texto original, desde que seja citado a fonte, mencionando o seguinte termo: "fonte:
www.sato.adm.br"

Faça já a sua assinatura semestral e tenha acesso aos nossos informativos
duas vezes por semana e consultas ilimitadas.
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