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10. DO SALÁRIO-MÍNIMO: irredutibilidade e garantia 
11. DAS FÉRIAS: do direito às férias e da sua duração, da concessão e da 
época das férias; da remuneração e do abono de férias 
12. DO SALÁRIO E DA REMUNERAÇÃO: conceito e distinções, 
composição do salario, modalidades de salario, formas e meios de 
pagamento do salário, 13o salário 
13. DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
14. DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: das atividades 
perigosas ou insalubres 
15. DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
16. DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER (da estabilidade da 
gestante; da licença-maternidade) 
 
10. DO SALÁRIO-MÍNIMO: irredutibilidade e garantia 
- Salário mínimo X piso da categoria X salário (de cada empregado) 
- Salário mínimo estabelecido por lei federal, constitui o menor valor que pode 
ser pago a um empregado, respeitada a jornada constitucional. 

• Salário por unidade de tempo: é pago em razão com o tempo que 
o trabalhador fica a disposição do empregador. Neste método tem que levar 
em conta, as horas e minutos em que o trabalhador ficou à disposição, 
porém não necessitando de gerar resultados. 

• Salário por produção: é pago de acordo com a quantidade produzida pelo 
trabalhador, ou seja, sem considerar o tempo gasto. Envolve os conjuntos 
de incentivos e prêmios de produção, como por exemplo, pagamento de 
comissões. O propósito deste sistema é incentivar o aumento da 
produtividade. 

• Salário por tarefa: é a combinação dos outros dois, o trabalhador tem uma 
jornada de trabalho e também está sujeito a quantidade produzida 

 
- Irredutibilidade: constitui o menor valor, mas pode ser fracionado 

mediante o tempo de trabalho. 
- Salário pessoal: redutível com CCT ou ACT. 

 
 
11. DAS FÉRIAS: do direito às férias e da sua duração, da concessão e da 
época das férias; da remuneração e do abono de férias 
 
Férias é o período de descanso anual, que deve ser concedido ao empregado 
após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 
meses, período este denominado "aquisitivo".  
  
As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à 
aquisição do direito, período este chamado de "concessivo". 
 



• Direito de Férias: todo o funcionário terá direito às férias, não havendo 
prejuízos a sua remuneração, além disso, esse período é contabilizado como 
tempo de serviço; 
 
11.1 PERÍODO AQUISITIVO 
 
Período Aquisitivo: é o tempo que o funcionário precisa cumprir para ter 
direito a tirar férias (12 meses trabalhados). 
 
11.2 PERÍODO CONCESSIVO 
 
Período Concessivo: contado a partir do momento em que termina o período 
aquisitivo, ou seja, é o tempo que o empregador tem para dar as férias, sendo 
o responsável por definir também a data de início delas. 
Obs.: Se esse período for violado ou o empregador não quiser dar as férias, o 
trabalhador poderá cobrar os seus direitos. 
 
- Férias vencidas e simples (férias adquiridas) 
- Férias proporcionais 
 
Art. 134, CLT (mudanças com a reforma trabalhista, lei 13.467) 
 
Art. 134.  .............................................................  
§ 1º  Desde que haja concordância do empregado, as Férias poderão ser usufruídas em até 
três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais 
não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.  
§ 2º  (Revogado).   
§ 3º  É vedado o início das Férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de 
repouso semanal remunerado.” (NR) 
 
- Se ultrapassar o período concessivo, o pagamento será em dobro, férias 
vencidas. (art. 137, CLT) 
 
11.3 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO:  
 
Art. 130, CLT. Não é correspondente, um dia de falta não corresponde a um dia 
a menos nas férias. 
 
Período de Férias: as férias, normalmente, são cumpridas no prazo de 30 
dias, porém se existirem faltas não justificadas, há uma diminuição na 
quantidade de dias. Veja: até 5 faltas, pode-se tirar 30 dias; de 6 a 14 faltas, 24 
dias; de 15 a 23 faltas, 18 dias e de 24 a 32 faltas, será concedido apenas 12 
dias de férias; 
 
Art. 130, CLT 
 
30 dias de férias --- até 5 dias de faltas                  

(30 - 6= 24) 24 dias de férias --- (5 + 9=14) de 6 a 14 faltas  

(24 - 6= 18) 18 dias de férias --- (14 + 9=23) de 15 a 23 faltas  

(18 -6= 12) 12 dias de férias ---  (23 + 9 = 32) de 24 a 32 faltas  



- Não é considerado falta: art. 131, CLT (casos de interrupção e algumas 
exceções)  

- Tempo anterior à apresentação do empregado para serviço militar: é 
computado desde que ele compareça ao serviço dentro de até 90 dias 
após a baixa. (art. 132, CLT) 

 
 
11.4 NÃO TERÁ DIREITO A FÉRIAS: Art. 133, CLT 
 
11.5 ESCOLHA DO PERÍODO: feita pelo empregador, que deve avisar ao 
empregado com antecedência de 30 dias. (arts. 135 e 136, CLT)  
 
11.6 PRESTAR SERVIÇOS A OUTRO EMPREGADOR: vedado, salvo 
contrato previamente existente. Art. 138, CLT 
 
Súmulas 171, TST; 261, TST; 328, TST; 450, TST. 
 
11.7 FÉRIAS COLETIVAS: art. 139, CLT 
 
11.8 REMUNERAÇÃO NAS FÉRIAS: art. 142, CLT; Súmula 7, TST; Súmula 
199, STF. 
- aplicação de horas extras habituais (reflexos). Súmula 347, TST. 
- gratificações semestrais ou anuais não refletem nas férias. Súmula 253, TST. 
 
11.9 ABONO DE FÉRIAS 
- conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, quando 
requerido até 15 dias antes do período aquisitivo 
 
11.10 FÉRIAS EM REGIME DE TEMPO PARCIAL 
Art. 130, CLT e art. 58-A, CLT 
 
11.11. PRESCRIÇÃO DAS FÉRIAS 
Art. 149, CLT. 
 
1) (AOCP/2012/BRDE) De acordo com a Consolidação das leis do 
Trabalho, após cada período de doze meses de vigência do contrato de 
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:  

a) 30 (trinta) dias somente se não houver nenhuma falta ao emprego.  
b) 24 (vinte e quatro) dias se tiver entre 6 (seis) e 14 (catorze) faltas 
injustificadas ao emprego.  
c) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 20 (vinte) 
faltas ao emprego.  
d) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 30 
(trinta) faltas ao emprego.  
e) 02 (dois) dias corridos quando houver tido 31 (trinta e uma) faltas ao 
emprego.  
 
Gabarito: b 
 



2) (AOCP/2004/TRT9/Juiz) Analise a proposição a seguir e assinale a 
alternativa correta:  
O abono de férias deverá ser requerido: 
a) até 6 (seis) meses antes do término do período aquisitivo 
b) até 30 (trinta) dias antes do término do período aquisitivo 
c) até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo 
d) a qualquer tempo por ser direito do trabalhador 
e) até 15 (quinze) dias antes do início de gozo das férias, em qualquer hipótese 
 
Gabarito: C 
 
3) (FCC/TRT-24/2017) As férias têm por objetivo a preservação da saúde e 
da integridade física do empregado, na medida em que o repouso a ser 
usufruído nesse período visa a recuperar as energias gastas e permitir que 
o trabalhador retorne ao serviço em melhores condições físicas e psíquicas. 
Segundo a legislação,  
a) na dispensa por justa causa, o empregado perde o direito de receber as 
férias vencidas, acrescidas de 1/3. 
b) o empregado que, no período aquisitivo, deixar o emprego e não for 
readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saí- da não terá direito às 
férias.  
c) 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 60 dias da data em que se verificar a 
respectiva baixa.  
d) a concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com 
antecedência de, no mínimo, 15 dias. Dessa participação o interessado dará 
recibo.  
e) os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou 
empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem 
e mesmo que isto resulte prejuízo para o serviço, vez que o empregador deve 
assumir os riscos do seu próprio negócio. 
 
Gabarito: B, mas as férias foram alteradas com a Reforma Trabalhista. 
 
Para acrescentar: 
PERDE O DIREITO ÀS FERIAS 
- +32 faltas 
- deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias 
- licença + salário por +30 dias 
- paralisação +30 dias REQUISITOS: comunicação ao MTE min. 15 dias e 
sindicato 
- tiver percebido da previdência +6 meses de beneficio, ainda que 
descontínuos. 
  
SERVIÇO MILITAR no período aquisitivo CONTA O PERÍODO ANTERIOR, só 
se for readmitido em 90 dias. 
 



NA DISPENSA POR JUSTA CAUSA ( verbas rescisórias): saldo de salários e 
ferias adquiridas. ( ferias vencidas são aquelas que já são adquiridas, mas não 
paga no tempo certo...por esse motivo serão pagas em dobro.). 
 
 
 
	
	
	


