
GESTÃO DE PESSOAL

Férias: direitos e deveres
do empresário

O ansiado periodo dGSférias proporciona
descanso a quem trabalhou mais de 12
meses consecutivos. No entanto. algu-

mas situações inusitadas podem gerar dúvidas
tanto ao empregado quanto ao empresário no
momento da concessão desse beneficio. seja
por questões legais, seja por motivos ligados
à saúde do trobalhador.

Um exemplo recorrente é a liberação das
férias que, pela legislação trabalhista, deve
ser informada com um més de antecedência
ao funcionário. Mas se o empregado adoecer
e entrar em licença médica antes do inicio do
beneficio, as férias poderão ser adiadas?

Segundo a advogada Daniela Costa Gerelli,
do lBSAdvogados, sim, pode haver adiamento.
"Caso o empregado se afaste do trabalho no
período entre a comunicação e o início das
férias, o seu contrato ficará suspenso, razão
pela qual não haverá saida de férias. Então o

empregado será in-
formado sobre o seu
novo periodo de fé-
rias ao retornar da
licença médica", ex-
plica. Se o trabalha-
dor já tiver iniciado
as férias, não será
possiveladiá-Ias, nem
mesmo com uma li-
cença médica,

Gerelli: "Oadiamento
das férias pode ser
efetuado pelo empregador
quando houver um justo
motivo, no entanto ele
deverá arcar com eventuaiS
prejuízos do empregado"
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Comumente as pessoas optam por desfru-
tar o seu período de descanso longe de casa,
viajando com a família. Mas, por mais cuida-
doso que o indivíduo seja, ele não está livre de
imprevistos, Caso ocorra um acidente durante
as férias, o empresário não tem responsabili-
dade algun1l1com o empregado, que continuará
a gozar o seu periodo de afastmnento. Apenas
se for preciso, ao retornar das férias, o traba-
lhador solicitará junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social o afastamento necessário
para a sua recuperação.

Após a assinatura das férias pelo trabalha-
dor -um mês antes do início do beneficio- elas
só poderão ser adiadas se houver acordo entre
empregado e empresário. Daniela Gerelli afir-
ma que a legislação é omissa quanto a esta
alteração após o comunicado, mas aponta que
há considerações a serem feitas, "Entendo que
o adiamento das férias pode ser efetuado pejo
empregador quando houver umjusto motivo,
no entanto ele deverá arcar com eventuais
prejuÍzos do empregado. Por exemplo: se o
trabalhador foi comunicado das férias e se
programou para viajar, pagando passagens e
hospedagem, e alguns dias antes do período
das férias o empregador informá-lo da impos-
sibilidade de sair no dia combinado, pois di-
versos funcionários pediram desligamento
conjuntamente, creio que o funcionário não
consiga remanejar o pacote de viagem, por-
tanto o empregador deverá reembolsar o pre-
juízo do empregado", opina.

Esse ponto de vista é compartilhado pela
advogada trabalhista Gislaine Santos. "Uma
vez que o período concessivo já foi determina-
do e avisado ao trabalhador, em regra, não
poderá ser mudado, salvo em situações muito
graves. Nesses casos, o empregador poderá



fazer a alteração ou até mesmo interromper
as férias durante seu gozo. com anuência
do sindicato da categoria. muito embora
nem essa anuéncia garonta que o empre-
gador não será punido pela Justiça do Tra-
balho". esclarece.

Por outro lt1do. o adiamento das férias a
pedido do empregado só será possível caso
sejt1 autorizado pelt1 emprest1. Isso porque
a legíslação trabt1lhista é c1t1raem atribuir
ao empregt1dor a competência de decidir
sobre as férit1s.

EM FAMiLlA

Muitt1s pessoas preferem aproveitar o pe-
ríodo de descanso junto com t1 família. Por
isso. muitas empresas optt1m por conceder
férit1s na mesma época a parentes próximos
que trabtllham juntos. t1pesar de não serem
legalmente obrigadas a fazê-lo. visando à
satisfaçào dos funcionários. "Membros de
uma mesma famílía. como esposas. maridos
e filhos. que trabalham na mesma organiza-
ção podem usufruir das férias no mesmo pe-
ríodo. desde que os familiares desejem sair
juntos e não prejudiquem o serviço da em-
presa. Assim. o empregador continua a ter o
direito de decidir o melhor período pam ele.
Se t1st1ída de férias simultânea de dois em-
pregados gemI' prejuízo pam o empresário.
este terá o direito de vetar t1 saída de um
deles". comentt1 Gerelli.

DEMISSÃO

Deacordo com Santos. o contrato fica sus-
penso durante o período de férias e não pode
haver demissão por vontt1de do empregt1dor.
mas não há previsão legal que impeça o em-
pregado de pedir demissão durante o seu afas-
tamento. Entrett1nto. ele deverá cumprir o
aviso prévio após o seu retorno. "No caso de o
empregado não cumprir o aviso. o empregador
pode indenizar as férias na rescisão e descon-
tar o valor relativo ao aviso. Não há divergên-
cia quanto à possibilidade de o empregado
pedir demissão di aute o go das fé ja~ mas
não há 'C( nsel<ts a r, á'o s
u e ~ v' se h m n

DESCANSAR E SAUDAVEL

Segundo a psicóloga Suely Bacila Ka(â sh.
especialista em diagnóstico e gerenciamel11
de conflitos em empresas. além de render mais
no retorno ao trabalho. o funcionário que sai de
férias tem menor probabilidade de desenvol-ve(
estresse. No entanto. é preciso aproveitar. Q

afastamento para relaxar. "Demoramos alQlXm
~empo para desligar totalmente do trabalh .
Eum processo gradativo. que varia de pessoa
pt1m pessoa. mas. em média. leva cinco dias.
~ mesmo vale para o retorno às suas funções.
Eimportante ter em mente que essa 'despressu-
rização' é necessária. Um dos meus pacientes
saiu direto do seu plantão pam a praia e quas
teve um infarto". enfatiza.

Na gemção de workaholics. desligar a ment
do escritório pode ser ainda mais difícil. Win
cipalmente para quem sofre de compulsão pelo
trabalho. Com 40 anos de atuação em psico-
terapia. a profissionlll aponta que esse pro-
blema vem se agravando nas últimas décadas.
"Quem não tira férias. gasta mais em remédios
e consultt1s médicas. Por isso é desvantajoso
vender qualquer parte que seja das suas férias.
O melhor remédio para o estresse é o pmzer.
principalmente das coisas mais simples. como
dormir até mais tarde e não ter a urgência de
compromissos a cumprir". argumenta.

O excesso de trabalho pode gerar sintomas
como impaciência. intolerância. doenças em
repetição - como gri-
pes. enxaquecas e
viroses - e proble-
mas na coluna. A
psicóloga alerta que
o profissional preci-
sa mudar a forma de
ver a sua vida. esco-
lhendo entre "gozar a
vida ou sofrê-Ia" .•
Texto: Katherine Coutinho
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