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A PROBLEMÁTICA DA CADUCIDADE DAS 
FÉRIAS ENQUANTO DIREITO SOCIAL DO 

TRABALHADOR
Luís Mabote Júnior

               Juiz Desembargador do Tribunal Superior de Recurso de Maputo

RESUMO
Analisou-se, na presente pesquisa, a caducidade das férias, determinada 
pelo artigo 101 nº 3 da Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto, para os casos de 
acumulação por mais de sessenta dias. Atendendo a sua finalidade, as 
férias são irrenunciáveis e não podem ser negadas ao trabalhador. Cons-
tituem um direito social e fundamental deste. A caducidade, porém, im-
porta a sua extinção absoluta, daí o interesse na análise do efeito prático 
desta consequência e do nível do cumprimento, pelo Estado, do seu dever 
de promover e proteger. Recorrendo a uma pesquisa bibliográfica e ao 
método dedutivo, concluiu-se que a caducidade representa um revés e 
que o Estado não desempenhou adequadamente o seu papel. O contacto 
frequente com a matéria, que se reporta a uma situação actual e concre-
ta, com aparente prejuízo dos trabalhadores, explica o interesse pessoal 
e geral.

Palavras-chave: Férias. Fundamento. Caducidade. 

ABSTRACT
In the present research, the expiry of vacations was analyzed, determined 
by article 101 nº 3 of Law nº 23/2007, of 1 August, for cases of accumula-
tion for more than sixty days. Given its purpose, vacations are inalienable 
and cannot be denied to the worker. They constitute a social and funda-
mental right. The expiry of vacations, however, implies its absolute ex-
tinction, hence the interest in analyzing the practical effect of this conse-
quence and the level of compliance, by the State, with its duty to promote 
and protect. Using a bibliographic research and the deductive method, it 



138

Luís Mabote Júnior

O Embondeiro R. Trib., Maputo, v.1, n.1, Pag. 139 – 176, 2022

was concluded that the expiry represents a setback and that the State did 
not adequately play its role. The frequent contact with the matter, which 
refers to a current and concrete situation, to the apparent detriment of 
the workers, explains the personal and general interest.

Keywords: Vacation. Basis. expiry.

1 Introdução

A presente pesquisa tem como tema a problemática da caducidade das férias enquan-
to direito social do trabalhador, no âmbito da Lei nº 23/2007, de 01 de Agosto.

O interesse pessoal por esta pesquisa surge do contacto, no âmbito profissional, com 
situações em que os trabalhadores, cessado o contrato, veem negada a compensação 
por férias não gozadas ao longo da relação, em virtude de acumulação acima do limite 
legal.
 
O estudo reveste-se também de interesse geral, por ter como objecto uma questão 
que toca à generalidade da massa trabalhadora e aos profissionais do Direito e ser 
susceptível de dividir opiniões, cada uma com relevantes fundamentos, no que con-
cerne à bondade ou não da extinção das férias em tais circunstâncias. Porque o tra-
balho subordinado é uma das fontes comuns de sobrevivência, maior é o círculo de 
incidência ou influência das normas de regulação do repouso, daí a multiplicação do 
interesse pelo tema. Na nona Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, encon-
tram-se dois processos com decisões transitadas em julgado que podem espelhar o 
problema e a relevância da pesquisa: os autuados sob os nºs 101/2015 e 50/2016, em 
ambos reivindicando os trabalhadores a compensação por férias vencidas e não goza-
das. No primeiro, estavam em causa 66 dias de férias, facto que a empresa reconheceu 
e foi condenada a pagar a correspondente quantia ao trabalhador, mas, no segundo 
(50/2016), em que estavam em causa férias acumuladas por quatro anos, não obstante 
o reconhecimento da empresa, só foi atendida a compensação referente a férias ven-
cidas nos últimos dois anos, por caducidade das anteriores.

Pretende-se assim despertar a comunidade jurídica sobre a questão, ao mesmo tempo 
que se faz uma análise que permita a compreensão do significado e consequências 
reais da caducidade na relação laboral, especialmente na vida do trabalhador que, 
amiúde, vê extinto o seu direito de descanso. Em paralelo, pretende-se igualmente 
contribuir para a análise do desempenho do Estado no seu papel de protecção aos 
direitos trabalhistas, especificamente neste aspecto normativo.
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É que a Constituição da República de Moçambique (CRM) de 2004  dedica o capítulo 
V, do título III (Direitos, Deveres e Liberdades Fundamentais) aos Direitos e Deveres 
Económicos, Sociais e Culturais, dentro do qual o artigo 85 nº 1 consagra, a favor do 
trabalhador, o direito a descanso e férias, preceituando que “todo o trabalhador tem 
direito à justa remuneração, descanso, férias e à reforma nos termos da lei”.

Pelo Decreto nº 22/77, de 28 de Maio, Moçambique ratificou a Convenção no 52, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que, no seu artigo 2, consagra o mesmo 
direito, devendo-se considerar, nos termos do artigo 4, “nulo todo o acordo que impli-
que o abandono do direito a férias anuais pagas ou a renúncia às mesmas”.

Por outro lado, o legislador ordinário recebeu, no seu papel concretizador, aquele co-
mando constitucional, prescrevendo no artigo 54, no 5, alínea f) da Lei do Traalho (LT) 
número 23/2007, de 01 de Agosto, que o trabalhador tem direito de “ter assegurado 
o descanso diário, semanal e férias anuais remuneradas” e, no nº 1 do artigo 98 da 
mesma lei, que “o direito do trabalhador a férias remuneradas é irrenunciável e em 
nenhum caso lhe pode ser negado”.

Entretanto, o artigo 101 no 3 do mesmo diploma legal estatui que “não é permitida a 
antecipação de mais do que trinta dias de férias, nem a acumulação, no mesmo ano, 
de mais de sessenta dias de férias, sob pena de caducidade”.

Atendendo à sua finalidade, que, aliás, justifica a proibição da renúncia, as férias são 
essenciais na vida pessoal e constituem um direito fundamental e social do trabalha-
dor, cabendo ao Estado garantir e proteger o seu usufruto, pelo que ao determinar a 
caducidade, com as consequências legais implicadas, o legislador parece acabar por 
aceitar, na prática, o mesmo resultado que pretende evitar com a proibição da renún-
cia e da privação das férias, o que pode ser contrário ao seu dever de materialização 
dos direitos sociais, na sua função normativa. A situação descrita permite questionar: 

- A caducidade que o legislador comina vem, ou não, a traduzir-se, na prática, 
em reconhecimento da renúncia, do abandono ou da não concessão das fé-
rias? 

- A mesma caducidade periga ou não a saúde, o bem-estar e dignidade do tra-
balhador, contrariando os interesses que a própria lei tem em vista ao consa-
grar o direito a férias? 

- Ao estipular a caducidade das férias, terá o Estado cumprido adequadamente 
o seu papel de protector dos direitos sociais do trabalhador?   

E permite equacionar as seguintes hipóteses, que se procurará verificar, com os 
resultados da pesquisa:

- A caducidade das férias equivale ao reconhecimento da renúncia, abandono 
e denegação das mesmas.
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- A caducidade das férias acumuladas dissolve o interesse legal de garantir o 
repouso do trabalhador. 

- Com a consagração da caducidade das férias, o Estado não acautela adequa-
damente o direito social do trabalhador em causa.

Na literatura jurídica, a matéria de férias encontra abordagem comum nos escritos do 
Direito do Trabalho, tal como se pode ver nas obras de António de Lemos Monteiro 
Fernandes, Bernardo da Gama Lobo Xavier, Maria do Rosário Palma Ramalho, António 
Menezes Cordeiro, entre outras, que serão de perto seguidas na presente pesquisa. 
Em todas, são tratadas as férias no seu regime jurídico, mas sem abordagem à questão 
específica da caducidade. Com abordagem específica desta, foi encontrada a obra de 
Júlio Manuel Vieira Gomes (2007) e dois artigos, sendo um de António Carlos Alencar 
Carvalho, intitulado “O acúmulo de mais de dois períodos de férias adquiridas, mas 
não gozadas, por necessidade de serviço ou não, implica perda do direito?”(2007), 
publicado na Revista Jus Navigandi, e outro da Sociedade de Advogados Sal & Caldeira, 
com o título “quando a lei não é justa (?)” para além de jurisprudência portuguesa e 
brasileira, com pertinência ao caso.  

Em geral, as férias são entendidas como o direito que assiste ao trabalhador para 
suspender, anualmente e em dias consecutivos, a sua actividade a favor da entidade 
empregadora, sem perda de salário, concedido em reconhecimento da situação de 
compressão a que lhe levam a subordinação jurídica e dependência económica. De-
sempenham, por isso, um papel muito importante para o trabalhador, do ponto de 
vista da sua saúde e dignidade, como pessoa humana, crescendo o entendimento de 
que as mesmas se encontram ao serviço do interesse público e de que são, por isso, 
obrigatórias. Quanto à caducidade de direitos, o seu conceito genérico é construído na 
base do artigo 298 do Código Civil de Moçambique (C.Civil) de 1966, sendo entendida 
como radicando na negligência do titular do direito, ao não o exercer dentro de certo 
período de tempo, tido como razoável pelo legislador, e durante o qual seria legítimo 
esperar o seu exercício, se nisso estivesse interessado. Importa a extinção objectiva do 
direito não exercido. Como já avançado, não se localizou nenhuma obra que se debru-
çasse sobre a teoria da caducidade de férias, em especial. Quanto ao ramo dos Direitos 
Sociais, é novo na sua autonomização, encontrando-se ainda em fase de afirmação, 
sendo que a inexistência de uma posição de vantagem subjectiva concreta e individual 
oponível ao dever de realização que os mesmos incumbem ao Estado tem sido o argu-
mento arrojado contra o seu reconhecimento. Sobre a sua finalidade, de proporcionar 
o gozo igualitário dos direitos fundamentais, não há dissídios, tal como em relação ao 
papel do Estado, aspectos fulcrais no presente estudo. 
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Quanto à metodologia, o estudo consistiu na recolha bibliográfica, e de base dedu-
tiva, partindo da exposição da finalidade das férias, fixado o conceito destas e vistas 
as razões do seu carácter irrenunciável, em confronto com o papel constitucional do 
Estado, em matéria dos direitos sociais, para chegar à conclusão relativa à conformida-
de ou não da proclamação da caducidade com aquele papel. A hermenêutica, sempre 
indispensável num trabalho jurídico, e a comparação de ordenamentos jurídicos foram 
essenciais.

Operando com os conceitos de caducidade de direitos (entendida como a extinção do 
direito por decurso do lapso de tempo legal ou convencionalmente estabelecido para 
o seu exercício); de irrenunciabilidade de direitos (a impossibilidade legal de abdica-
ção pelo seu titular); de direito de férias (prerrogativa anual de suspensão da activida-
de prestativa pelo trabalhador sem perda de salário) e de direitos sociais (entendidos 
como aqueles que visam garantir aos indivíduos o exercício e o usufruto de direitos 
fundamentais em condições de igualdade, para que tenham uma vida digna por meio 
da protecção e garantias dadas pelo Estado de Direito), e do papel do Estado, foi possí-
vel desenvolver uma análise que deu resposta às questões colocadas.

Nesta base, foi, em primeiro lugar, feito o enquadramento legal das férias no ordena-
mento moçambicano e descrito o respectivo regime. Em seguida, porque a compreen-
são das reais dimensões do problema implica a consciência prévia da importância das 
férias na vida do trabalhador, passou-se ao estudo do interesse legal subjacente à sua 
consagração e da sua irrenunciabilidade. Feito isto, já estavam criadas as condições 
para a abordagem da própria caducidade; das férias como um direito social e funda-
mental, bem como do papel do Estado nesse âmbito e, por fim, das consequências da 
extinção das férias na vida do trabalhador, sendo com esta ordem e estrutura que o 
trabalho se apresenta. 

A aludida escassez de obras específicas sobre a caducidade foi a principal limitante da 
presente pesquisa.

2 As férias no ordenamento jurídico moçambicano

Com um total de 17 títulos, a CRM reserva o Título III aos direitos, deveres e liberdades 
fundamentais, dedicando o Capítulo V deste Título aos direitos e deveres económicos, 
sociais e culturais.

É neste Capítulo que se insere a nossa Constituição Laboral, que, pelos artigos 84 e 
85, proclama princípios tais como o da liberdade da escolha de profissão, da proibição 
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do trabalho compulsivo e do despedimento sem justa causa e os direitos à protecção, 
segurança e higiene no trabalho.

Sobre a matéria que nos ocupa, proclama o no 1 do artigo 85 que “todo o trabalhador 
tem direito à justa remuneração, descanso, férias e à reforma nos termos da lei.”

Tem ainda interesse o que dispõe o artigo 112, de onde emanam princípios basilares na 
orientação do Estado em matéria laboral. Localizado no Título IV, sobre a organização 
económica, social, financeira e fiscal, e, precisamente, no Capítulo III, que se refere 
especificamente à organização social, interessa-nos o no 1 do mencionado artigo, nos 
termos do qual “o trabalho é a força motriz do desenvolvimento e é dignificado e pro-
tegido”, o que, aliás, muito se relaciona com a valorização do trabalho como um dos 
princípios fundamentais da organização económica e social da República de Moçambi-
que, que tem como um dos objectivos, “a promoção do bem-estar social”, como traça 
o artigo 97 alínea a). 

Portanto, se, de acordo com os artigos 103 e 104, a agricultura é a base, e a indústria 
o factor impulsionador, o trabalho é reconhecido como a força motora indispensável, 
sem a qual inexistirá qualquer actividade que possa alavancar o desenvolvimento e 
a economia nacionais, sendo de realçar que o Estado se compromete a dignificar e 
proteger. 

Para a protecção e dignidade do trabalho também apontavam os artigos 7, da Cons-
tituição da República Popular de Moçambique de 1975, e 51 no 1, da Constituição de 
1990.

No âmbito infraconstitucional, o legislador moçambicano tem sido, nos seus traços 
essenciais, uniforme no regime de férias do trabalhador desde 1985.

Na actual lei do trabalho, a LT, esse regime encontra-se nos artigos 98 a 102, logo se 
proclamando, no no 1 do primeiro artigo, que “o direito do trabalhador a férias remu-
neradas é irrenunciável e em nenhum caso lhe pode ser negado”, princípio que, nos ter-
mos do no 3 do mesmo preceito, consente uma excepção, permitindo-se a substituição 
consensual das férias por uma remuneração suplementar, devendo, no entanto, ficar 
garantido o gozo de, pelo menos, seis dias úteis.

A duração das férias rege-se pelo artigo 99, atribuindo-se, respectivamente, um e dois 
dias de férias, por cada mês, ao fim do primeiro e do segundo períodos aquisitivos, e 
30 dias a partir do terceiro – que se fixam em um ano de trabalho efectivo - cabendo 
ao empregador, nos termos do artigo 100, em coordenação com o órgão sindical, a sua 
planificação.
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Ainda nos termos deste artigo, o trabalhador tem direito de gozar o seu período de 
férias de forma ininterrupta, só sendo lícito o seu fraccionamento pelo empregador 
quando haja acordo, não podendo as parcelas ser inferiores a seis dias. Por outro lado, 
aos cônjuges que trabalhem na mesma empresa, ainda que em estabelecimentos dife-
rentes, deve ser concedida a faculdade de gozo simultâneo.

Completam o regime os artigos 101 e 102 da mesma lei, permitindo a antecipação, 
adiamento e acumulação das férias, por razões unilaterais da entidade empregadora 
ou por acordo com o trabalhador, e estabelecendo que os dias de doença, quando 
certificada e comunicada à entidade empregadora, não sejam contados como dias de 
férias. 

Regime similar estava consagrado nos artigos 38 a 42 da Lei número 8/98, de 20 de 
Julho, e 50 a 58 da Lei número 8/85, de 14 de Dezembro, todas impondo um limite 
máximo de sessenta dias para a acumulação de férias, o mesmo que resulta do no 3 do 
artigo 101 da LT.

Em suma, com relevância para esta pesquisa, reflectem-se, no regime da LT, os seguin-
tes princípios em matéria de férias do trabalhador subordinado:

- O princípio da irrenunciabilidade e de concessão obrigatória das férias, que veda 
quer o abandono quer a denegação do direito de férias, dirigindo-se, portanto, às duas 
partes contratuais – artigo 98 no 1.

- O princípio da anualização das férias, de que é expressão o no 2 do mesmo artigo 
98, ao impor que as férias tenham de ser gozadas no decurso do ano civil seguinte 
(período concessivo), sendo referentes ao ano de trabalho precedente (período aquisi-
tivo), o que tem, como consequência, que ao trabalhador assista este direito em cada 
ano.

- O princípio do gozo mínimo, que prossegue garantir que o trabalhador sempre 
disponha de alguns dias de férias, com extensão considerada indispensável para o seu 
descanso mínimo, ainda que com acordo de parcelamento ou substituição – artigos 98 
no 3 e 100 no 5. 

- O princípio do gozo efectivo, que visa garantir que o trabalhador beneficie, de fac-
to, da utilidade das férias. Constituem manifestação o desconto, no período de férias, 
dos dias de doença certificada e comunicada, preconizado no artigo 102, justamente 
por aquela consistir num estado físico e psicológico mórbido que não permite ao tra-
balhador retirar apropriadamente as vantagens inerentes.

- O princípio da integração familiar, que, reconhecendo, do ponto de vista psicoló-
gico e social, a importância da reunião da família trabalhadora para o seu bem-estar, 
impõe que o plano de férias seja elaborado de tal forma que os cônjuges que prestem 
a sua actividade ao mesmo empregador tenham a faculdade de gozar conjuntamente 
deste direito – artigo 100 no 4.

A Problemática da Caducidade das Férias Enquanto Direito Social do Trabalhador
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A nível dos instrumentos normativos internacionais, o Estado moçambicano reconhece 
(veja o artigo 43 da CRM a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que procla-
ma, no artigo 24, que “toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especial-
mente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas”, 
e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que propugna, no seu artigo 15, 
que “ toda a pessoa tem direito de trabalhar em condições equitativas e satisfatórias e 
de perceber um salário igual por um trabalho igual1.” 

Por outro lado, ratificou, por meio do Decreto-Lei no 22/77, de 28 de Maio, a conven-
ção no 52 da OIT, em que se estipula, no no 1 do artigo 2, que

todas as pessoas às quais se aplica a presente Convenção têm direito, após um 
ano de serviço contínuo, a umas férias anuais pagas compreendendo pelo me-
nos doze dias úteis e, no artigo 4, que será considerado nulo todo o acordo que 
implique o abandono do direito a férias anuais pagas ou a renúncia às mesmas. 

3 O fundamento do direito a férias

3.1 Finalidades

A relação jurídico-laboral implica, para o trabalhador, a prestação da actividade acor-
dada, o que ocorre sob a direcção e autoridade da entidade empregadora, aqui se 
encontrando dois dos elementos dogmáticos caracterizadores deste tipo de relação, 
designadamente, o desenvolvimento de uma actividade e a subordinação jurídica do 
trabalhador, como decorre, desde logo, do que se dispõe no artigo 18 da LT, nos termos 
do qual “ entende-se por contrato de trabalho o acordo pelo qual uma pessoa, traba-
lhador, se obriga a prestar a sua actividade a outra pessoa, empregador, sob autorida-
de e direcção desta, mediante remuneração.”

Recortando as prestações essenciais das partes de um contrato de trabalho, este con-
ceito permite assinalar, para o trabalhador, a realização da actividade, e, para o empre-
gador, o pagamento da remuneração, como seus deveres principais.

Na impossibilidade de prever, em pormenor, as tarefas concretas do trabalhador, basta 
às partes pactuantes a sua indicação genérica, cabendo ao empregador, durante a exe-
cução do contrato, a sua descondensação, mediante a atribuição de tarefas concretas 
1 Preceito considerado impreciso, como nota Maria José Morais Pires, Mestre em Direito Público e Conselheira de Em-
baixada, no seu comentário sobre o documento, disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/ua_pires_
carta_africana_direitos_povos.pdf>, acessado em 13 de Maio de 2022. No entanto, para nós, a expressão “condições 
satisfatórias” permite-nos enquadrar, a favor da pessoa trabalhadora, tudo quanto corresponda a condições materiais e 
imateriais em prol do bom desempenho da actividade, incluindo o descanso.
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e delimitadas, no âmbito dos seus poderes determinativo e conformativo da função, o 
que caracteriza a actividade do trabalhador como uma prestação hétero-determinada, 
“no sentido em que as tarefas concretas em que se traduz carecem de ser definidas ao 
longo da execução do contrato, pelo empregador-credor” (RAMALHO, 2012, p. 23)

O que nos leva à outra característica do contrato de trabalho, a subordinação jurídica, 
que consiste na 

relação de dependência necessária da conduta pessoal do trabalhador na execu-
ção do contrato face às ordens, regras ou orientações ditadas pelo empregador, 
dentro dos limites do mesmo contrato e das normas que o regem (FERNANDES, 
1992, p. 104)

e que se explica pela posição dominial do empregador, uma vez que, sendo este o titu-
lar dos meios, cabe ao mesmo dirigir a organização em prol dos seus objectivos, dentro 
dos limites normativos.

Ou seja, passando o trabalhador, em virtude do contrato, a integrar uma organização 
alheia, sujeita-se ao poder directivo do seu titular, ao qual cabe a determinação das 
regras de procedimento e a atribuição das tarefas concretas a executar, vinculando-se, 
por isso, ao horário da empresa e aos respectivos esquemas organizacionais e fun-
cionais, para além de estar adstrito a dedicar a sua força e inteligência ao processo 
produtivo. 

Assim, em redor da sua prestação principal, que é a realização da actividade para a 
qual foi contratado, encontram-se outros deveres acessórios, autónomos ou comple-
mentares, auxiliares ou integrativos daquela prestação, que oneram o trabalhador, tais 
como o zelo, a pontualidade e a assiduidade, referidos pelas alíneas a) e b) do artigo 
58 da LT, que exprimem a obrigação de desempenho das tarefas com a prudência de 
um bom pai de família e de comparência na hora e em todos os dias indicados no local 
de trabalho.

Porque a prestação laboral do trabalhador, rodeada pelos instrumentais deveres aces-
sórios, se situa no centro da relação e constitui o objecto do contrato de trabalho, o 
seu incumprimento ou cumprimento defeituoso podem justificar o rompimento do 
próprio vínculo.

Assim, a falta de zelo, de pontualidade e de assiduidade constituem infracções discipli-
nares, nos termos do artigo 66 no 1 e alíneas a), b) e g) da LT, podendo justificar o des-
pedimento do trabalhador, pondo fim a uma das fontes elementares, senão a única, 
do seu rendimento.
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E é este peso da remuneração no orçamento do trabalhador que caracteriza uma outra 
vertente de subordinação perante o empregador, a subordinação económica, que se 
traduz na dependência dos rendimentos do primeiro às prestações compensatórias do 
patrão, que ocorre naquelas circunstâncias em que “quem realiza o trabalho, exclusiva 
e continuamente, para certo beneficiário, encontrar na retribuição o seu único ou prin-
cipal meio de subsistência.” (FERNANDES, 1992, P. 108)

O até aqui exposto é suficiente para mostrar o nível de tensão física e psicológica que 
caracteriza a actividade do trabalhador, a quem se exige, em primeiro lugar, a sua dis-
ponibilidade física, já que o lugar do cumprimento da prestação laboral é o centro 
do trabalho ou outro local determinado pela entidade empregadora, o que implica 
constantes deslocações pendulares ou até mesmo a adopção de uma residência nas 
proximidades da empresa, separando-se da sua família.

Por outro lado, não ocupando embora uma posição estratégica na delimitação da no-
ção do contrato de trabalho, o resultado não passa despercebido pelo empregador e 
pelo Direito do Trabalho, já que aquele organiza os seus meios com vista a alcançar um 
determinado fim, razão pela qual, como já aludido, é um dos deveres do trabalhador 
“prestar o trabalho com zelo e diligência”, cujo incumprimento pode levar à extinção 
do vínculo.

Na verdade, sobre a clássica distinção do contrato de trabalho com o de prestação de 
serviços baseada no critério do objecto, contrapondo a actividade ao resultado, consi-
dera-se que 

ela esquece que, em termos finais, no próprio contrato de trabalho, apenas releva 
o resultado: vários dos deveres acessórios que dele resultam, para o trabalhador, 
andam em torno desse ponto. (CORDEIRO, 1994, p. 533)

A prestação da actividade demanda, por isso, para além da presença física, uma dispo-
nibilidade psíquica do trabalhador, no sentido de que não é autómato, exigindo do mes-
mo, com maior ou menor grau, uma entrega ao trabalho, com a atenção e dedicação 
necessárias para se alcançar os níveis de produção e de produtividade determinados.

Exceptuada a interrupção legal e convencional, a prestação do trabalho é diária e assim 
o deve ser a disponibilidade do trabalhador, ao qual recaem os deveres de pontualida-
de e de assiduidade, consistentes, como já aludido, na obrigação que sobre ele pende 
de estar presente no lugar, na hora e em todos os dias de trabalho, como requisitos 
intrínsecos à própria prestação.
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Esta dinâmica assim retratada envolve um natural desgaste do trabalhador, quer do 
ponto de vista físico, por efeito das deslocações ou das jornadas de trabalho em si 
próprias, quer do ponto de vista psicológico, com reflexo paulatino nos níveis de con-
centração e do raciocínio, colocando em perigo, de acordo com o tipo de trabalho 
realizado, a sua segurança pessoal e a colectiva, para além de comprometer as metas 
produtivas.

Do ponto de vista social, a ansiedade de desfrutar de momentos livres com a família 
e amigos, isento dos deveres laborais, vai crescendo com o passar do tempo, pois o 
homem nasce e sempre vive num grupo societário em que desenvolve suas relações 
de afeição.

Por último, a fadiga acumulada, física e psicológica, é susceptível de levar a distúrbios 
no corpo e no pensamento, com sérias implicações na saúde do trabalhador, atenden-
do a sua dimensão humana, pois o seu organismo vai acumulando toxinas, que não são 
adequadamente eliminadas, havendo estudos da medicina do trabalho que revelam a 
nocividade do trabalho contínuo sem férias2.  

Dentro deste quadro, as férias visam, em primeiro lugar, passados doze meses de tra-
balho efectivo, que se caracterizam pela azáfama acima recortada, conferir repouso ao 
trabalhador, repouso que, inicialmente é considerado como um prémio ou vantagem,

o seu interesse geral veio a impor-se, uma vez que o equilíbrio físico e psicológico 
dos trabalhadores e, daí, a sua produtividade, dependem de uma certa dosagem 
no esforço exigido. (CORDEIRO, 1994, p. 703).

E constituem um direito da pessoa trabalhadora, “destinado a consagrar para esta as 
indispensáveis oportunidades de disponibilidade pessoal, de lazer e de libertação ine-
rentes à suspensão temporária das coerções laborais.” (XAVIER, 1996, p. 426)

Com o repouso, para além do efeito imediato de recuperação das energias, acautela-se 
a saúde física e mental do trabalhador, conhecida a característica biológica e psicosso-
mática do ser humano que, distinguindo-o da máquina, requer forçosas interrupções 
na realização de trabalho.3

E se pretende, por outro lado, propiciar um ambiente favorável a que o trabalhador se in-
tegre no aconchego familiar e no seu seio social, em moldes insusceptíveis de conseguir 
em tempo de trabalho, ou seja, visa-se que ele recupere a sua disponibilidade pessoal.

2 Veja, sobre este ponto, MARTINS, 2013, p. 627.
3 Conhecido é o conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, entendida como “um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades.”
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Monteiro Fernandes, a propósito dos direitos fundamentais no ambiente de trabalho, 
conclui estarem expostos a situações de compressão ou mesmo de lesão grave, primei-
ro, por a relação de trabalho importar a submissão do trabalhador ao poder do empre-
gador; segundo, pela vulnerabilidade do trabalhador, que resulta da sua subordinação 
jurídica, normalmente associada à dependência económica; terceiro, por a relação de 
trabalho ser, por natureza, limitativa, no tempo e no espaço, dos movimentos do tra-
balhador, confinante ou mesmo conflituante com a esfera da sua existência própria; 
e, por último, pela profunda implicação da pessoa do trabalhador que a execução do 
trabalho envolve. (FERNANDES, 2012, p. 154-155)

Mas não é apenas no interesse do trabalhador que devem ser vistas as férias, como 
também no do próprio empregador, dado que o refrescamento daquele tem benefícios 
directos na quantidade e qualidade de produção, como acima anotado. Segundo Pinto 
Martins, “após o quinto mês de trabalho sem férias, o empregado já não tem o mesmo 
rendimento, principalmente em serviço intelectual."

Portanto, no fundamento das férias, depois de inicialmente encaradas como um pré-
mio ao trabalhador, encontram-se, actualmente e no que agora interessa, razões fisio-
lógicas, relacionadas com o cansaço físico e necessidade do repouso; razões de saúde 
pessoal do trabalhador, entendida como o seu bem-estar físico, mental e social; de se-
gurança individual e colectiva no trabalho; razões sociais, relacionadas com o convívio 
familiar, lazer e com a disponibilidade pessoal.

Estes objectivos encontram-se entrelaçados com os princípios mais acima anunciados. 
Com a irrenunciabilidade das férias, nos termos latamente formulados, pretende-se 
que o trabalhador não possa abdicar do seu direito e que nem o empregador lho possa 
negar, justamente para garantir que ele sempre tenha o acesso, em prol do seu repou-
so e saúde. Por outras palavras, o trabalhador não pode, nos termos legais, fugir do 
descanso que lhe é legalmente reconhecido, o que tem como base a consideração da 
sua natureza humana.

Interesse que a periodização igualmente prossegue, permitindo que, com carácter de 
regularidade, ao trabalhador assista o direito de descarregar a exaustão psicofisiológi-
ca acumulada, antes de atingir níveis comprometedores da sua existência e prestativi-
dade normais; e que se encontra no gozo mínimo, pois que o repouso é inadiável, não 
se podendo permitir que o trabalhador não usufrua do mesmo, ao menos, no ínfimo 
tolerável; e no gozo efectivo, em que se manifesta a preocupação de que o trabalhador 
desfrute do repouso, não apenas formalmente, mas em termos reais, dai que sejam de 
descontar os dias de doença. 

Por último, a obrigatoriedade de concessão da faculdade de gozo simultâneo do direito 
pelos cônjuges evidencia ser um dos objectivos das férias criar condições de tempo 
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favoráveis a uma convivência prazerosa e sossegada entre os mesmos, sempre no espí-
rito de promoção do bem-estar físico e psicológico da pessoa trabalhadora, um estado 
indispensável para o bom desempenho da sua actividade.

Numa primeira análise, ao consagrar estes princípios, o legislador moçambicano pa-
rece prosseguir com a função primordial do Direito do Trabalho de protecção ao tra-
balhador, conhecida a debilidade deste, de forma a garantir o reconhecimento e o 
respeito dos seus direitos e da sua dignidade humana, função que, aliás, encontra-se 
na génese do Direito do Trabalho moderno.4

3.2 A protecção e o respeito da dignidade do trabalhador como pessoa humana

A teoria do dote (Mitgiftheorie) ou teoria da valia intrínseca (Wertheorie) é uma das 
várias que discutem o fundamento da dignidade da pessoa humana, radicando-o "nas 
qualidades ou nos atributos do homem, ou seja, num dote antropológico que, consoan-
te as crenças religiosas ou as concepções filosóficas, é tido como recebido de Deus ou 
como tendo sido construído na natureza." (NOVAIS, 2016, p. 37)

Neste pensamento, a dignidade da pessoa corresponde a um dado próprio, pré-exis-
tente e radica na própria natureza do homem, de que lhe é merecedor só pela sua 
qualidade, o que explica o seu carácter universal e igualitário. Constitui assim o fim de 
todos os direitos, implicando que “a cada homem sejam atribuídos direitos, por ela jus-
tificados e impostos, que assegurem esta dignidade na vida social” (ASCENSÃO, 1997, 
p. 64), convergindo os doutrinadores no sentido de a dignidade da pessoa correspon-
der a um “princípio absoluto do direito, que faz com que todos os outros a ele devam 
obediência irrestrita.” (TAVARES, 2014, p. 443)

Apesar do carácter adquirido referido, o conteúdo da dignidade da pessoa humana 
não é estático, como não é a própria consciência, o que explica que, perante os mes-
mos valores naturais ou divinos, o intolerável se possa transformar em tolerável ou, so-
bretudo, que o que era antes tolerável, com o evoluir do tempo e da cultura, seja visto 
como um atentado à essência da pessoa humana. Tome-se como exemplos a igualdade 
da mulher ao homem ou, com alguma actualidade, o homossexualismo e, por outro 
lado, o trabalho forçado. Daí que NOVAIS, depois de uma análise às outras, proponha 
a teoria do sentido da justiça para fundamentar a relevância da dignidade da pessoa 
humana: com os seus atributos específicos, tais como a racionalidade e sensibilidade, 
o ser humano aprendeu em que consistem a dor e o sofrimento, próprios ou alheios e 

4 Sobre a evolução e funções do Direito do Trabalho, veja-se, entre outros, FERNANDES, 2010, págs. 24 e seguintes.

A Problemática da Caducidade das Férias Enquanto Direito Social do Trabalhador

O Embondeiro R. Trib., Maputo, v.1, n.1, Pag. 139 – 176, 2022



150

cultivou a solidariedade. Desenvolveu um sentido de justiça, que funciona como parâ-
metro da dignidade, 

Regra de ouro que consiste na assunção, não heteronomamente determinada, da 
obrigação de não infligir a outro o que não se deseja para si e que resulta da ca-
pacidade de o Homem se transcender ao interesse próprio, individual e exclusivo, 
e ser capaz de se colocar idealmente no lugar do outro… (NOVAIS, 2016, p. 52).

Portanto, enquanto use da sua razão, o homem vai preenchendo com novos valores o 
conceito de dignidade da pessoa, em função do seu enquadramento cultural, levando, 
inclusivamente, à constante actualização do próprio Direito, que afinal “surge como 
obra humana, é utilizado por pessoas, serve os seus interesses e os seus fins e sofre as 
vicissitudes que a humanidade lhe queira imprimir.” (CORDEIRO, 1987/1988, p. 307) 

E quando se fala da dignidade da pessoa humana como valor, embora se refira a um 
princípio de proclamação universal, tem-se em consideração a pessoa individual, na 
sua existência concreta e quotidiana, pois que é a ela, “tal como existe, que a ordem 
jurídica considera irredutível, insubstituível e irrepetível e cujos direitos fundamentais a 
Constituição enuncia e protege.” (MIRANDA, 2012, pág. 223.)

Valores como o repouso e a saúde são inerentes à pessoa, à sua própria natureza e per-
sonalidade, pelo que, por fim, as férias encontram-se ao serviço da própria dignidade 
do trabalhador como pessoa humana e concreta.

Assim sendo, é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana que devia e deve 
prevalecer como critério de construção e interpretação do instituto de férias; como 
parâmetro de ponderação e justificabilidade do seu sacrifício perante outros direitos 
fundamentais; como limite à limitação do mesmo direito e como garantia do seu con-
teúdo essencial.5

É a sua dimensão descrita que permite qualificar o direito a férias como um direito 
fundamental, daí o disposto no nº 3 do artigo 54 da LT, em que se enquadra.

4 A irrenunciabilidade do direito de férias

Para garantir que os objectivos visados pelo instituto de férias do trabalhador se-
jam alcançados, a LT incorpora algumas regras de tutela, aliás, já vistas aquando 

5 Veja, a propósito, em quadro que adaptamos ao tema, a funcionalidade do princípio da dignidade da pessoa humana 
quando invocada a favor dos direitos fundamentais, em Jorge Reis Novais, na obra que temos vindo a seguir sobre a 
matéria. 
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da abordagem do regime jurídico das férias, dentre as quais a da irrenunciabili-
dade e concessão obrigatória, estabelecida no artigo 98 nº 1. LT

Na língua portuguesa, renunciar significa 

abdicar do uso de um direito ou da posse legítima de qualquer coisa; não querer; 
desistir do desejo de; abjurar; renegar; afastar-se voluntariamente; abster-se; pôr 
de parte uma vantagem; sacrificar-se; resignar; cometer uma renúncia ao jogo.6, 
DICIONARIO, 2007

E, na linguagem jurídica… 

Renúncia de direito é um acto voluntário pelo qual uma pessoa perde um direito 
de que é titular, sem uma concomitante atribuição ou transferência dele para ou-
trem: a renúncia é, pois, um negócio unilateral abdicativo – e, por isso, dispositivo 
– do direito. (PRATA, 2013)

A renúncia de direitos torna-se possível no âmbito dos direitos subjectivos, que consti-
tuem um instrumento legal de satisfação dos interesses individuais, cujo exercício gra-
vita, em regra, em torno do círculo da autonomia privada. Pode, como uma declaração, 
ocorrer de forma expressa, quando seja feita por palavras, escrito ou qualquer outro 
meio directo de revelação da vontade, ou tácita, quando se deduza de factos que, com 
toda a probabilidade, a revelem, nos termos do artigo 218 no 1 do C.Civil.

Segundo Mota Pinto, 

só se nos depara um direito subjectivo quando o exercício do poder jurídico res-
pectivo dependente da vontade do seu titular. O sujeito do direito subjectivo é 
livre de o exercer ou não. Por isso o direito subjectivo é uma manifestação e um 
meio de actuação da autonomia privada. (PINTO,1985, p.169)

Em contraposição aos direitos subjectivos, situam-se os poderes-deveres, em relação 
aos quais o seu titular não tem a mesma liberdade de actuação, por neles existir uma 
vinculação à sua função, não estando a sua utilidade no seu inteiro e exclusivo interes-
se.

Porém, em relação a certa categoria de direitos, a lei subtrai ou limita das partes a 
possibilidade da sua renúncia, atendendo ao seu substracto, desde logo, quando sejam 
indisponíveis.
 

6 Dicionário da língua portuguesa. Lisboa, textos editores, Abril de 2007. 
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E assim procede o legislador em relação ao direito de férias, dispondo, no artigo 98 no 1 
da LT que “o direito do trabalhador a férias remuneradas é irrenunciável e em nenhum 
caso lhe pode ser negado”, em norma que se sintoniza com o artigo 4 da convenção 
no 52 da OIT, nos termos do qual “será considerado nulo todo o acordo que implique o 
abandono do direito a férias anuais pagas ou a renúncia às mesmas.”

A norma do artigo 98 no 1 citado comporta dois comandos, tendo como destinatários 
o trabalhador e o empregador, respectivamente.

Na primeira parte, a norma declara o direito como irrenunciável, tornando legalmente 
impossível ao trabalhador abdicar do mesmo e, na segunda, inibe ao empregador de 
negar o seu benefício pelo trabalhador. A conjugação destes dois comandos leva-nos à 
conclusão de ser obrigatório o gozo de férias, tiradas as excepções que a lei contempla, 
face à impossibilidade legal de abandono, por parte do seu titular, e da sua obstrução, 
por parte da entidade empregadora.

A renúncia, que se proíbe, pode ser efectuada de forma expressa, mas muitas das 
vezes sê-lo-á de forma tácita, com a simples não interrupção do trabalho depois de 
preenchido o período aquisitivo.

Em relação ao empregador, divergem os entendimentos, havendo quem considere que 
nega o direito apenas quando não permita o seu gozo depois de manifestado o interes-
se pelo trabalhador e quem, pelo contrário, defenda que se deve ter por negado o di-
reito sempre que o trabalhador dele não usufrua, independentemente do seu impulso.
Em Portugal, a questão surge a propósito do artigo 246 do Código do Trabalho de 2009, 
nos termos do qual "caso o empregador obste culposamente ao gozo das férias nos 
termos previstos nos artigos anteriores, o trabalhador tem direito a compensação no 
valor do triplo da retribuição correspondente ao período em falta."

procurando-se então saber quando é que se deve considerar que o empregador obs-
taculiza culposamente.

Para uns, a situação pressupõe uma atitude activa e unilateral do empregador, já que 

O <<obstar>> deverá ser entendido no sentido de <<impedir>>; ou seja, se o em-
pregador se opuser ao gozo das férias, dando uma ordem (ilícita) no sentido de o 
trabalhador não usufruir de férias. A situação é diversa na hipótese de haver um 
acordo no sentido de o trabalhador prescindir do seu direito a férias, mediante 
uma contrapartida monetária, caso em que o ajuste é nulo, mas não será devido 
o triplo da retribuição. (MARTINEZ, 2010, p. 593).
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Para outros, a lei, ao impor uma multa ao empregador pelo facto de não proporcionar 
a fruição do repouso dentro do período concessivo, ao mesmo tempo que consagra o 
direito a indemnização do trabalhador, torna dispensável o aludido pressuposto activo 
e unilateral e "responsabiliza sempre o dador de trabalho pela privação de férias, pre-
sumindo certamente que mesmo o acordo do trabalhador, quando exista, resulta de 
pressões determinadas pelo interesse do primeiro." (FERNANDES, 2012, p. 331)

ou, como mais recentemente reitera o mesmo autor, deve-se considerar que "a vio-
lação pode, aliás, não consistir em recusa ou obstrução directa do empregador, mas, 
simplesmente, na omissão de diligências (como a marcação das férias)…" (FERNAN-
DES, 2012, p. 356)

Neste sentido já se posicionou o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, num acórdão 
de 27 de Janeiro de 1989, no qual se sumaria que:

 II- Para efeitos do artigo 13o do Decreto-Lei no 874/76, de 28 de Dezembro, con-
sidera-se que a entidade patronal obsta ao gozo de férias do trabalhador não só 
quando determina que o trabalhador não as goze efectivamente, quer não as 
estabelecendo, quer solicitando a sua dispensa, mas também quando não recusa 
a prestação de trabalho do trabalhador no período legal de férias.
III- Assim, sempre que a entidade patronal não zele por que o trabalhador goze 
férias, beneficiando da prestação de trabalho deste, incorre na cominação indem-
nizatória da sua retribuição em triplo, estatuída no citado artigo 13o. (BATISTA, 
2000, p. 391).

Numa decisão mais recente, o mesmo tribunal, em acórdão datado de 19-10-2005, 
perfilhou por outro entendimento, argumentando que…

…obstar (com origem na palavra latina obstare) significa causar estorvo, empe-
cer, opor-se, servir de impedimento, impedir. Pressupõe uma atitude voluntária 
e consciente da parte da entidade empregadora no sentido de impedir o traba-
lhador de gozo das férias…O termo obstar pressupõe uma atitude que vá para 
além da simples inércia, pressupõe que o trabalhador tenha reclamado o gozo 
das férias.7

Em norma similar, no Brasil, o Decreto-Lei no 5.452, de 1 de Maio de 1943, que aprova a 
Consolidação das Leis de Trabalho, reza no artigo 137 que “sempre que as férias forem 
concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a 
respectiva remuneração”, sendo que o prazo concessivo em referência é de doze me-
ses, desde a data em que o empregado adquiriu o direito.
  
7 PORTUGAL Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão de 19 de Outubro de 2005 Processo nº 05S1761.
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Uma das interpretações desta norma aponta que “se o empregado recebe as férias 
dentro do prazo concessivo, mas não as goza, há pagamento em dobro”, o que se jus-
tifica por o intuito do legislador ser “também que o trabalhador goze as férias, e não 
apenas receba o seu salário”, concluindo-se que “se as férias não foram gozadas, o ob-
jetivo do legislador não foi alcançado, incidindo a hipótese do art. 137 da Consolidação 
das Leis de Trabalho Brasileiras, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de Maio de 
1943 (CLT)…”8 

Voltar-se-á a este assunto aquando da abordagem da implicação da solução legal em 
estudo, mas percebe-se, desde já, que o debate reside apenas na determinação das 
circunstâncias em que o dador de trabalho é passível de ser sancionado com o dever 
de retribuir no dobro ou triplo, não estando em questão a invalidade de eventual acor-
do em que o trabalhador renuncie ao seu direito. 

Entretanto, conhecida a finalidade das férias, fácil será descobrir o interesse que a lei 
pretende proteger com o regime da irrenunciabilidade das férias. Como já abordado, 
estas visam, entre outros objectivos, proporcionar o repouso ao trabalhador, necessá-
rio para a regeneração das forças para o ano seguinte, facto essencial para a preserva-
ção da sua saúde física e mental, bem como devolver-lhe a sua própria disponibilidade 
e criar condições de tempo favoráveis para a sua integração familiar.

Vimos a preocupação legal em garantir que o trabalhador usufrua efectivamente desse 
direito, para tal concorrendo medidas como a do gozo de um período mínimo de seis 
dias, em casos de substituição e de fraccionamento (artigos 98 no 3 e 101 no 2 da LT), e 
da desconsideração, no cômputo dos dias da fruição do direito, do período de doença 
do trabalhador (artigo 102 no 2 da LT).

Em Direito comparado, concorrem outras medidas, como a proibição de exercício de 
outra actividade remunerada no período de férias, em Brasil e em Portugal, nos termos 
dos artigos 138 e 247 do Decreto-lei referido e do Código do Trabalho de 2009, respec-
tivamente, o que demonstra o relevo que o descanso efectivo assume.9

E é mesmo na sua finalidade que reside a irrenunciabilidade das férias, pretendendo-
-se tutelar os valores em causa, em respeito à natureza e dignidade humanas, não lon-
ge das razões que justificam, em Direito do Trabalho, a presença imperativa do Estado 
para equilibrar a posição das partes contratuais.

8 MARTINS, op. cit., p. 635
9 Para o caso português, veja a mesma afirmação em: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Direito do Trabalho, 3 ed. 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 272.
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5 A caducidade do direito de férias

A caducidade é uma das formas de extinção dos direitos por decurso do tempo legal 
ou convencionalmente estabelecido para o seu exercício. Para Carvalho Fernandes, "a 
caducidade, também dita preclusão, é o instituto pelo qual os direitos que, por força da 
lei ou convenção, se devem exercer dentro de certo prazo, se extinguem pelo seu não 
exercício durante esse prazo." (FERNANDES, 2001, p. 661)

Para tal prevalecendo razões que se prendem com "considerações de certeza e de or-
dem pública, no sentido de ser necessário que, ao fim de certo tempo, as situações 
jurídicas se tornem certas e inatacáveis."10

Figura próxima à da prescrição de direitos, o nosso legislador optou pelo critério formal 
para a sua distinção, dispondo, no artigo 298 no 2 do C.Civil que "quando, por força da 
lei ou por convenção das partes, um direito deva ser exercido dentro de certo prazo, 
são aplicáveis as regras da caducidade, a menos que a lei se refira expressamente à 
prescrição."

Comportam regimes diferentes, sendo de destacar o modo de conhecimento judicial 
e o efeito jurídico. Assim, enquanto a caducidade é de conhecimento oficioso, quando 
estabelecida em matéria de direitos indisponíveis, a prescrição carece de ser alegada 
pela parte a quem aproveita, nos termos dos artigos 333 e 303 do C.Civil, respectiva-
mente. Por outro lado, sendo ambas causas extintivas do direito, a vantagem conferida 
pelo direito prescrito transforma-se em obrigação natural, cujo cumprimento não é 
repetido, nos termos do artigo 304 nos 1 e 2 do mesmo Código. Contrariamente, a cadu-
cidade apaga o direito e o dever em causa do mundo jurídico. Como diz o mesmo autor 
mais acima aludido, excluindo, no entanto, a presuntiva, na prescrição… 

extingue-se o direito e a correspondente vinculação como institutos civis; mas o 
devedor permanece vinculado em termos de uma obrigação natural. Diferente-
mente, a caducidade determina a extinção do direito e da correspondente vincu-
lação, sem mais.11

De relevo é igualmente o facto de o prazo de caducidade, como princípio, não se sus-
pender nem se interromper, senão com a prática do acto a que a lei atribua especifi-
camente esse efeito, como decorre dos artigos 328 e 331 do C.Civil, ao contrário da 
prescrição, que comporta os casos de suspensão e de interrupção previstos nos artigos 
318 e seguintes do mesmo diploma legal.

10  Op. cit., p. 662.
11 Op. cit., p. 662.

A Problemática da Caducidade das Férias Enquanto Direito Social do Trabalhador

O Embondeiro R. Trib., Maputo, v.1, n.1, Pag. 139 – 176, 2022



156

Por interesse do trabalhador ou do empregador, as férias, que nos termos do artigo 
98 no 2 da LT devem, em princípio, ser gozadas no ano civil seguinte ao que respeitam, 
podem ser antecipadas ou adiadas, ao abrigo do disposto no artigo 100 da mesma lei, 
gerando uma situação de acumulação.

Retomando uma solução que adoptara na Lei nº 8/85, de 14 de Dezembro, o legisla-
dor prescreve no artigo 101 no 3 da LT que “não é permitida a antecipação de mais do 
que trinta dias de férias, nem a acumulação, no mesmo ano, de mais de sessenta dias 
de férias, sob pena de caducidade”, em norma coincidente com a do no 4 do artigo 55 
daquela lei.

A Lei nº 8/98, de 20 de Julho, que vigorou em matéria laboral no período intermédio, 
limitando embora, e nos mesmos termos que a vigente, a acumulação de férias até um 
máximo de sessenta dias, não cominava a sua caducidade.

Como já abordado, a caducidade importa a extinção do direito e do correspectivo de-
ver, o que então quer dizer que, nos termos do citado no 3 do artigo 101, as férias acu-
muladas por mais de sessenta dias extinguem-se, não remanescendo nenhuma vanta-
gem ao trabalhador nem obrigação à entidade empregadora em função das mesmas. 

Dois objectivos podem ser relacionados à imposição legal do limite máximo de dias 
acumuláveis a título de férias: obrigar o trabalhador a usufruir, regularmente, do seu 
direito e prevenir ausências prolongadas do mesmo do seu posto de trabalho.

Em relação a este último objectivo, funda-se no interesse empresarial de evitar os pre-
juízos organizacionais que adviriam da ausência prolongada do trabalhador em gozo de 
férias excessivamente acumuladas. Afinal, mesmo com este em repouso, a actividade 
empresarial prossegue, para o que o empregador deve encontrar soluções cuja com-
plexidade pode aumentar consoante a extensão do período de ausência.   

Quanto ao primeiro objectivo, o legislador pretende, com a norma aqui em causa, 
incutir ao trabalhador e seu empregador a consciência de que as férias devem ser 
gozadas, sendo de lembrar que elas comportam uma obrigação para cada um deles, 
em função da qual cabe, a cada um, providenciar por que sejam usufruídas antes de 
ultrapassado o limite legal. Esta preocupação tem a ver com o interesse público ligado 
à sua finalidade, já que, como se viu, as férias visam, em suma, preservar a própria 
dignidade do trabalhador, garantindo-lhe o repouso necessário para a regeneração 
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das forças, devolvendo-lhe a sua própria disponibilidade e criando condições de tem-
po favoráveis para a sua integração familiar, o que é essencial para a sua saúde física 
e psicológica. 

É mesmo em respeito à dimensão humana do trabalhador que se atribui às férias um 
carácter híbrido e compulsório e se ergue, à sua volta, um conjunto de regras de tutela, 
de que se destaca o impedimento de renúncia, ao qual a proibição de acumulação 
excessiva também acaba por integrar-se. Ainda a propósito deste carácter peculiar, 
Carlos Henrique Bezerra Leite junta-se ao coro para assinalar a compulsoriedade das 
férias e a sua incumbência às duas partes contratantes. Segundo este, as férias, quan-
to à natureza jurídica, revestem-se de uma característica híbrida, constituindo, para o 
trabalhador, um direito e, concomitantemente, um dever do descanso, implicando a 
obrigação de se abster de prestar serviço. Em paralelo, constituem, para a entidade 
empregadora, “um dever de não exigir ou dar serviço do trabalhador durante o período 
de férias” (LEITE, 2017, p. 523).

Entretanto, com a caducidade, a razão deste objectivo resulta posta em causa, já que 
o próprio direito cujo gozo se pretende incutir e consciencializar se auto-destrói, em 
resultado automatizado de uma medida que, em princípio, visa promovê-lo. 

Em termos reais, a acumulação de férias pode surgir por diversas razões. Ela pode 
ocorrer porque não concedidas; ou porque concedidas e não gozadas, umas vezes por 
iniciativa do trabalhador e, outras, por decisão do empregador; ou, ainda, em virtude 
de circunstâncias interruptivas do seu decurso. 

No que respeita à falta de concessão, sabe-se que, ao abrigo dos artigos 60 e 100 nº 1 
da LT, cabe à entidade empregadora, em função da sua posição dominial, coordenar a 
sua planificação e proceder a sua marcação, de tal modo que o trabalhador só inter-
rompe a actividade laboral para o gozo de férias se estas lhe tiverem sido atribuídas. 
Tirando o caso, remoto, mas possível, de simples inércia do empregador, a não conces-
são das férias pode surgir de uma atitude propositada deste, por simples falta de von-
tade ou por ignorância, fenómeno que a diferença dos níveis da cultura jurídica, com 
o consequente conhecimento ou não dos direitos e deveres de e por cada cidadão, 
aliada à posição de dependência económica do trabalhador, não permitem descartar. 
Estas situações geram acumulação, sendo que dificilmente se pode justificar a caduci-
dade cominada. 

Relacionado com o acabado de dizer, no seu estudo sobre a interpretação do artigo 77 
da Lei nº 8.112/1990, que, regimentando as férias do sector da administração pública 
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brasileira, levantava problemas similares, António Carlos Alencar Carvalho12 defendeu 
que 

…entender que ocorreria a perda do direito de férias em caso de acúmulo pode-
ria ensejar a situação de o superior, por comodidade da repartição (sem todavia 
invocar, formalmente, necessidade do serviço, ocultando-dissimuladamente) ou 
mesmo para prejudicar subordinados antipatizados, negar informalmente, não 
por escrito, o usufruto de férias (principalmente em relação a servidores ocupan-
tes de cargos em comissão…não titulares de cargo efetivo na Administração Pú-
blica, mais sujeitos a pressões e intimidações por serem exoneráveis ad nutum) 
como meio de protelar o exercício até a acumulação alegadamente desautori-
zada ocorrer e implicar a suposta extinção do direito dos agentes públicos, em 
proveito imoral estatal13. 

A não concessão pode ainda se dar nos casos de adiamento, unilateralmente decre-
tado pelo empregador no uso da prerrogativa que lhe é concedida pelo nº 1 do artigo 
101 e justificada pelas tais razões imperiosas ligadas à empresa, à satisfação de neces-
sidades essenciais e inadiáveis da sociedade ou dos interesses da economia nacional. 
Nestes casos, em que também o empregador pode levar a que se extravase o limite 
imposto no nº 3 do mesmo artigo, não se concebe que o trabalhador tenha de ser pe-
nalizado com perda do direito que assim ficou acumulado.  

As férias, apesar de atribuídas, podem não ser gozadas por iniciativa do trabalhador. 
Em geral, ele procurará um acordo com o empregador, na esteira do previsto pelo nº 2 
do artigo 101, mas outras vezes continuará a sua actividade sem esse acordo expresso. 
Na verdade, quando estejam em causa razões pessoais do trabalhador e alheias ao ser-
viço, o mesmo tentará, em princípio, obter uma reprogramação. Mas, em outras situa-
ções, pode vir a continuar com a actividade sem sequer observar esse procedimento, o 
que, por exemplo, é susceptível de ocorrer justamente no caso daqueles que exercem 
funções chave na organização da empresa e no processo produtivo.
 
Efectivamente, é comum que os trabalhadores com funções de chefia ou com tarefas 
primordiais na actividade da empresa, face ao carácter especial da sua implicação no 
trabalho, acumulem férias por, apesar de devidamente programadas, eles próprios se 
sentirem obrigados a dar o seu contributo no período reservado ao seu repouso. A 
caducidade, nestes casos, vem a penalizar o trabalhador que se privou do exercício 

12 Especialista em Direito Público e Advocacia Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). O seu estudo 
viria a servir na fundamentação da decisão do Supremo Tribunal de Justiça brasileiro, no mesmo sentido, no Mandado de 
Segurança nº 13.391 – DF (2008/0050117-5), pelo voto da Ministra e relatora Maria Thereza de Assis Moura. Nos termos 
do artigo 77 referido, “o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois perío-
dos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.” Veja-se em: <https://
jus.com.br/artigos/10704>, acesso em 13 de Maio de 2022.
13 CARVALHO, op. cit., ponto 7.
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atempado do seu direito justamente para manter a dinâmica da empresa, facto que 
representa uma verdadeira quebra do chamado contrato psicológico (CHIAVENATO, 
2009, p. 194), que, ao lado do formal, alimenta expectativas recíprocas entre as partes, 
e representa uma desvalorização do cometimento do trabalhador, que jamais esperou 
a extinção do seu direito como efeito colateral da sua dedicação.

No já citado estudo, cujo raciocínio é aqui aproveitável, mutatis mutandi, António Car-
los Alencar Carvalho afirma que

na verdade, o fato de o agente acumular mais de dois períodos de férias, em vez 
de lhe acarretar prejuízo, com a suposta perda do direito ao descanso, o que não 
se pode admitir em absoluto, deve resultar em louvor e reconhecimento do espíri-
to público do funcionário em, apesar de poder desfrutar de repouso mensal, per-
manecer fornecendo sua força de trabalho em proveito da Administração Pública. 
Seria um disparate, com efeito, entender que quem se empenhou, renunciando ao 
seu conforto pessoal para melhor servir o Estado, deva suportar gravame com sua 
conduta meritória e devotada à causa da Adminsitração Pública14.  

As férias atribuídas podem, ainda, não ser gozadas na sua totalidade por requisição 
do empregador que entenda, depois de as conceder, interrompê-las, ao abrigo do nº 
5 do artigo 100, podendo, igualmente nestas circunstâncias, gerar-se uma situação de 
supra-acumulação.

Por último, o facto de os feriados e dias de doença não contarem como dias de férias, 
pode também, para o trabalhador que já venha com uma acumulação, levar a que se 
ultrapasse o limite imposto pelo nº 5 do artigo 101. Pense-se, por exemplo, naquele 
que, com uma acumulação de 60 dias, inicie o seu gozo no dia 15 de Dezembro, sendo, 
porém, dois dias depois, acometido por uma doença certificada até ao ano seguinte. O 
vencimento, neste novo ano, de um outro ciclo de férias gera uma inevitável supra-a-
cumulação, acarretando uma perda de 28 dias de repouso.

Note-se que a Lei nº 8/85, de 14 de Dezembro, acautelava parte das situações aqui 
levantadas, pois, o referido no 4 do artigo 55, de forma expressa, ressalvava da caduci-
dade o caso, previsto no artigo 54 da mesma lei, de a acumulação ter resultado de uma 
alteração de férias devida a facto imputável à entidade empregadora ou em razão de 
impedimento ligado ao serviço do trabalhador, norma que a lei vigente não contempla.

Há, porém, indicações de que o legislador pretenda recuperar esta norma, visto o texto 
que se propõe para o nº 4 do artigo 116, no âmbito da revisão da LT, em que a ideia 
central parece ser de tornar claro que a caducidade só abrange os dias excedentários e 
a mesma não ocorre quando a acumulação seja imputável ao empregador.15

14 CARVALHO, op. cit., ponto 4.
15 Eis o texto proposto: a caducidade de férias referida no número anterior abrange apenas o número de dias de férias 
que exceda os sessenta acumulados, excepto se a causa de acumulação não for imputável ao trabalhador.  
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O que acontece é que tão pouco importa que a extinção seja limitada aos dias acima 
do limite (até porque é já este mesmo o entendimento actual) visto que, em qualquer 
dos casos, um não gozo persistente – e este é um dos problemas - renova ciclicamente 
o excesso de acumulação e leva à consequente caducidade progressiva, quando, para-
doxalmente, a renúncia ou o abandono deste direito são proibidos. 

Tão pouco devia importar – e este é outro problema - que a causa da acumulação, que 
leva à morte do direito, seja imputável ao trabalhador, já que, como acabado de dizer, 
a renúncia e o abandono pretendem-se proibidos. À violação da proibição do não exer-
cício do direito não devia corresponder, dentro da lógica que aqui se defende, a morte 
do mesmo direito, acabando por se dar caminho ao que com a proibição se visava.

Percebe-se, portanto, que o legislador pretendeu usar o espectro da perda do direito 
para incentivar o seu gozo dentro dos períodos normais, em moldes que se desenham 
reversos aos valores elementares que se impunha proteger.

Ou seja, o problema é a caducidade em si, por com a mesma apenas se conseguir, mes-
mo que se considere que só afecta os dias acima do limite, acautelar os interesses do 
empregador, evitando as complicações organizativas que adviriam da ausência prolon-
gada do seu empregado, mas já não o interesse público relacionado com a necessidade 
de bloqueio do abandono e com a garantia do efectivo repouso. 

Na maior parte das circunstâncias de acumulação, o empregador beneficia da presta-
ção efectiva e real da actividade durante o período concessivo, quando igualmente lhe 
cabe o dever de não exigir nem dar serviço ao trabalhador, daí que se mostre defen-
sável uma solução que assente na presunção da sua anuência para o facto, até porque 
esse trabalho é desempenhado sob sua direcção e autoridade. Aliás, tal solução não 
seria de todo inovadora e nem careceria de muito esforço, ao chamar à colação o mes-
mo raciocínio que o da presunção da existência da própria relação jurídica de trabalho, 
que, segundo o disposto no nº 1 do artigo 19 da LT, é confirmada sempre que o traba-
lhador esteja a prestar a actividade remunerada com conhecimento e sem oposição do 
empregador.

Daí que não seja de muito relevo saber de quem foi a iniciativa ou a quem é imputável 
a acumulação, tanto mais que, considerada a sua posição de vulnerabilidade, as deci-
sões ou actos à primeira vista vinculados ao trabalhador e constitutivos da acumulação 
podem ter sido fraudulentamente manipulados16.

16 Veja-se manifestada esta preocupação em MARTINS, Sérgio Pinto. Op. Cit., p. 73, onde se defende que “estando o tra-
balhador ainda na empresa é que não se poderá falar em renúncia a direitos trabalhistas, pois poderia dar ensejos a fraudes.” 
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E não se deve dar muito relevo porque, por outro lado, para além de o empregador se 
ter beneficiado da actividade num período em que não devia, no fundo, a irregulari-
dade acaba sempre por lhe ser imputável, face à não oposição à prestação do trabalho 
e face à atribuição de tarefas. Dito doutro modo, deve-se negar relevo por, dentro 
de um contrato de trabalho, não poder haver, por parte do trabalhador, abandono 
de férias sem o paralelo incumprimento, pelo empregador, do dever de não dar, não 
exigir ou não receber serviço daquele no respectivo período. Há, sim, uma partilha de 
responsabilidades, circunstância que se ignora ao se preconizar a extinção do direito 
do trabalhador.

Por outro lado, ainda, assim deve ser porque trata-se de garantir que o trabalhador 
usufrua de um direito que é irrenunciável, em prol da sua saúde e dignidade como 
pessoa, com um conteúdo que, independentemente de quem tenha dado causa à acu-
mulação, deve ser respeitado. 

Afinal, na esteira do que já se disse a propósito da dignidade humana, é legítimo afir-
mar, sem prejuízo da laicidade da presente pesquisa, que “Deus, ao criar-nos, imprimiu 
em nós uma nobreza que jamais cessa de existir” (RODRIGUES, 2008, p. 13), que, por-
tanto, é infungível, pelo que o trabalhador nunca pode desmerecer o descanso visado 
e conquistado, seja a quem for imputada a acumulação. Aqui deve prevalecer o mesmo 
entendimento firmado, a propósito dos direitos fundamentais do trabalhador e cida-
dania na empresa, de que “já não estamos apenas no terreno meramente contratual, 
mas no plano do Homem, da pessoa humana, existente dentro de cada trabalhador” 
(ABRANTES, 2005, p. 60). 

Não se trata de apurar a quem é imputável a causa da acumulação - que, como se viu, 
acaba sempre por ser comunicável ao beneficiário do trabalho - mas de atender à vida, 
saudável e digna, do trabalhador, sem deixar de lado, como aludido, o progresso so-
cial e económico do próprio povo (SUSSEKIND, MARANHÃO, VIANNA, TEIXEIRA FILHO, 
2005, p. 773). O próprio trabalhador, por qualquer razão, incluindo pelo seu engaja-
mento na luta pela sobrevivência, pode não representar devidamente estes benefícios 
ligados ao gozo das férias e ao repouso continuado, sendo que o Direito não devia 
acomodar atitudes a eles contrários17.

A propósito desta matéria, Júlio Manuel Vieira Gomes afirma que “tradicionalmente, 
apresenta-se a proibição da acumulação das férias como um mecanismo para garantir 
a sua periodicidade e o seu gozo efectivo” (GOMES, 2007, p. 709), interesses que se 
17 POLICARPO, J.F.Almeida; FERNANDES, A. Monteiro. Lei do Contrato de Trabalho anotada. Decreto-Lei nº 49408, de 
24-11-1969, Legislação complementar. Livraria Almedina, Coimbra, 1970, anotação 1 ao artigo 56, muito a propósito dos 
trabalhadores diaristas.
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viu estarem subjacentes no regime jurídico mais além retratado. Acrescenta o mesmo 
autor que 

é tradicional dizer-se que a proibição de acumular férias de mais de um ano é 
uma garantia do gozo efectivo das mesmas, no devido tempo. Contudo, se esta 
solução for lida, como tem sido frequentemente, no sentido de acarretar a cadu-
cidade das férias não gozadas dentro destes limites temporais tal pode conduzir 
ao esvaziamento do próprio direito a férias. (GOMES, 2007, p. 710)

Concorda-se com estas palavras, sendo na mesma linha que a presente pesquisa se vê 
orientada.

Na verdade, impõe-se o entendimento de que as férias, ainda que acumuladas, não 
perdem a sua importância para o trabalhador e que cominar a sua extinção, nos ter-
mos correntes, abre uma brecha para que se ache caminho para o seu abandono, que 
doutro modo é proibido. Como também já dito, pode até ser apenas aparência que a 
causa da acumulação seja imputável ao trabalhador, que, pela sua fragilidade, não está 
imune a manobras do seu patrão, se bem que a questão da imputabilidade não seja 
sequer determinante, segundo aqui se defende. 

6 As férias remuneradas como um direito humano, social e fundamen-
tal do trabalhador 

Tomando-se a organização sistemática da CRM como critério, a qualificação do direito 
do trabalhador a férias remuneradas como um direito social resulta da sua inserção, 
como já aludido, no Título III e, em especial, no Capítulo V, referente aos direitos e de-
veres económicos, sociais e culturais.

Mas, para esses efeitos, mais do que a sua localização sistemática na CRM, decisivo é 
um critério qualitativo, que atenda ao seu conteúdo, importando caracterizá-los nas 
suas dimensões objectiva e subjectiva. 

Integrados na chamada 2ª geração dos direitos humanos, a sua delimitação é tradi-
cionalmente feita em contraposição às liberdades, aos direitos humanos da primei-
ra geração. Promovida como reacção ao absolutismo monárquico, a primeira geração 
propugna a abstenção do poder estadual na esfera individual, ao passo que, a segunda 
reclama a sua intervenção com vista a proporcionar condições favoráveis ao gozo dos 
direitos consagrados. Conexionados ao chamado status positivus, os direitos sociais 
apresentam-se como “direitos dos cidadãos às prestações necessárias ao desenvolvi-
mento pleno da existência individual.” (CANOTILHO, s.d., p 390)
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Como assinala Cristina Queiroz, modernamente, mais do que uma acção positiva, de 
um facere estadual e prestativo de um bem ou serviço, os direitos sociais colocam-se, 
para os seus beneficiários, como títulos, pretensões ou créditos sobre o Estado, ou 
ainda, recorrendo ao estrangeirismo anglo-americano, como entittlement. (QUEIROZ, 
2010, p. 182)

Com a 1ª geração dos direitos humanos, a sua diferença consistirá em que 

as liberdades têm como contrapartida uma atitude de respeito e de não interfe-
rência por parte de outrem e os direitos sociais envolvem a pretensão de presta-
ções normativas e materiais fácticas (MIRANDA, 2012, p.102)

razão pela qual a doutrina alemã os designa por prestações existenciais ou daseinvor-
sorge, exprimindo a ideia da obrigação estadual em assegurá-los aos seus cidadãos.

Parafraseando Jorge Reis Novais (2010, p. 36 e ss), que, na sua tentativa de construção 
de uma definição de direito social parte de um certo corpus que a discussão doutriná-
ria já consolidou, entre os direitos sociais há duas características comuns a assinalar, 
designadamente, a sua indispensabilidade a uma vida digna e o seu carácter custoso, 
já que o seu escopo está virado para a acessibilidade individual de bens económicos, 
sociais e culturais que confiram o mínimo de dignidade à vida humana, carecendo, no 
entanto, de uma autossuficiência financeira ou de uma intervenção estatal, a título de 
apoio ou de prestações específicas.

Assim, na sua dimensão objectiva, não sendo embora um traço exclusivo, os direitos 
sociais caracterizam-se pela imposição, ao Estado, de deveres de prestações fácticas, 
mediante o fornecimento de bens ou serviços materializadores das vantagens que os 
respectivos direitos supõem, ou de prestações legiferantes, obrigando a adopção de 
medidas legislativas com vista ao mesmo fim.

Daí que se possa afirmar que,

entre a multiplicidade de normas constitucionais jusfundamentais, respeitam a 
direitos sociais aquelas que, na sua dimensão objectiva principal, impõem ao Es-
tado deveres de garantia aos particulares de bens económicos, sociais ou cultu-
rais fundamentais a que só se acede mediante contraprestação financeira não 
negligenciável.18 

E, na sua dimensão subjectiva, que…

do facto de no cumprimento destes deveres estatais se visar garantir jurídico-cons-
titucionalmente o acesso individual a bens jusfundamentais sociais, resulta que da 

18  Ibidem, pág. 41.
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titularidade dos correspondentes direitos decorram, para os particulares, situa-
ções ou posições de vantagens traduzidas normativamente, na sua dimensão sub-
jectiva principal, em correspondentes pretensões, face ao Estado, à realização, ga-
rantia ou manutenção dessas posições de vantagem relativas ao acesso aos bens 
jusfundamentalmente protegidos pelos direitos sociais. (NOVAIS. 2010, p. 43).

Ainda que, como assinala Gomes Canotilho, as normas que os consagram sejam, por 
alguns autores, consideradas normas programáticas e sem exequibilidade autónoma, 
os direitos sociais “são compreendidos como autênticos direitos subjectivos inerentes 
ao espaço existencial do cidadão” (CANOTILHO, s.d.,  p. 466), não se afigurando curial 
afirmar que dos mesmos "não possam deduzir-se pretensões jurídicas concretas por 
via interpretativa…ou que neles os indivíduos não apareçam como destinatários direc-
tos de normas constitucionais". (MIRANDA, 2012. p. 107)

Sobre a mesma questão de indeterminabilidade constitucional, de que certa doutrina 
se serve para negar aos direitos sociais a natureza de verdadeiros direitos, porque di-
reitos não self-executing ou sem effective enforcement, por dependerem de uma ac-
tuação mediadora do Estado, posicionou-se Cristina Queiroz, defendendo que aqueles 
não podem ser vistos como simples reflexos de um dever jurídico, como “deveres cor-
relativos” ou “não relacionais”, sendo apenas de exigir, do intérprete, maior perspicá-
cia no relacionamento da norma com a situação concreta.

Este quadro teórico permite-nos enquadrar as férias remuneradas como um direito 
social do trabalhador. Com efeito, como já visto, têm na sua finalidade a garantia do 
repouso e da saúde do prestador do trabalho, bens essenciais para a sua existência 
e dignidade. Por outro lado, por serem remuneradas, não obstante constituírem um 
período de não trabalho, representam um custo financeiro. 

Na verdade, sendo embora o Estado o destinatário principal das imposições que dos 
direitos fundamentais sociais derivam, há que ter em conta, para além da crescente 
consciência da eficácia vinculativa horizontal, que, no que se refere ao custeio, a pró-
pria ordem jurídica encarrega-o, em certos casos, aos particulares. E ao afirmarmos 
“em certos casos”, referimo-  -nos àqueles em que o Estado faz essa incumbência de 
forma directa, posto que é sempre o particular que custeia as despesas públicas atra-
vés de impostos.

Verifica-se, portanto, que, 

para além do pagamento dos impostos a que todos os contribuintes estão sujeitos, 
há particulares que custeiam directamente direitos sociais de alguns outros particu-
lares, como o direito a um salário, férias e descanso mínimos (NOVAIS, 2010, p. 57)
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sobrando para o Estado, para além da prestação normativa sobre os mesmos direitos, 
que deriva da estatuição constitucional, a sua fiscalização, no âmbito dos seus deveres 
de respeitar (e fazer respeitar) e proteger.  

Portanto, as férias remuneradas preenchem a dupla característica de onerosidade e de 
prossecução de um valor indispensável para uma vida digna. Na sua dimensão objec-
tiva e subjectiva, não se levantam dificuldades na identificação do dever estadual de 
respeitar, proteger e realizar, através da normação, fiscalização e garantia financeira, 
no caso, endossada para particulares, nem na identificação do direito subjectivo que 
nessa esteira assiste ao trabalhador, o de gozar e ter garantido o gozo do direito, na 
efectividade do seu conteúdo.  

Os direitos sociais são considerados como promocionais da igualdade entre os cida-
dãos, visando eliminar os desequilíbrios sociais existentes, característica que o direito a 
férias remuneradas também preenche, já que visa proporcionar ao trabalhador o usu-
fruto de uma situação que, sendo fundamental, lhe seria, porém e em princípio, ina-
cessível em função da sua sujeição à prestação da actividade e ao carácter obrigacional 
sinalagmático, que, doutro modo, seria prevalecente, desonerando o empregador do 
dever de remuneração no mesmo período, tendo já sido assinalada a dependência 
económica como um dos traços frequentes.

A mesma localização sistemática da consagração do direito a férias na CRM, no título 
III, vinca o seu estatuto de direito fundamental, à luz do critério de reconhecimento 
por via de catalogação constitucional. Mas a transcendência dos valores descritos a 
propósito do fundamento das férias sempre explicaria esse estatuto.  

7 O papel do Estado moçambicano no âmbito dos direitos sociais de 
trabalho

A República de Moçambique define-se, no artigo 3 da CRM, como um Estado de Direito 
baseado no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais do Homem, 
que, nos termos do artigo 11, assume compromissos a nível da construção e desen-
volvimento de uma sociedade de justiça social e do bem-estar dos cidadãos (alínea c); 
da promoção dos direitos humanos (alínea e); e da estabilidade e harmonia sociais e 
individuais (alínea f).

No âmbito da organização económica e social, proclama, como matriz, a promoção 
do bem-estar social, baseada no princípio da valorização, dignificação e protecção do 
trabalho, a força motriz do desenvolvimento (artigos 97 alínea a e 112 no 1 da CRM).
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A estas directrizes o Estado deve obediência na sua actuação, respeito que se pretende 
não só formal, como material, no sentido de conformação prática dos seus resulta-
dos com os princípios aqui em causa, sob pena destes se transformarem, lembrando 
Guy Haarscher, a propósito do surgimento dos direitos humanos da segunda geração, 
em “álibis ideológicos”, a encobrirem “a efectividade de uma exploração quotidiana” 
(HAARSCHER, 1993, p. 49).

Como visto, direitos fundamentais como a saúde e o repouso do trabalhador estão na 
base do direito de férias, tal como a necessidade de disponibilidade pessoal e de inte-
gração familiar, com o necessário suporte financeiro a quem, em geral, tem no salário 
o seu rendimento único ou fundamental.

Afinal, o período de descanso proporciona ao trabalhador uma oportunidade para, em 
termos mais conseguidos, com a interrupção laborativa, regenerar a sua força física e 
espiritual, concorrendo para a preservação da sua saúde e de, com o tempo disponível, 
entregar-se, sem perda do salário, à sua família e ao seu seio social, procurando-se 
criar um ambiente favorável ao seu bem-estar.

As férias resumem-se, em suma, no reconhecimento e na preservação da dignidade do 
trabalhador, em respeito à sua qualidade de pessoa e aos seus direitos como homem, 
justamente o que o Estado enuncia como princípios. 

Cabe ao Estado, no capítulo dos direitos sociais e dentro dos princípios enunciados, o 
dever de realizá-los e de protegê-los, através de uma intervenção correcta e adequada, 
sem a qual, na expressão que Ramos Tavares retoma na obra seguida, aqueles direitos 
se tornam fórmulas vazias.

Cabe ao mesmo Estado, nos termos do artigo 56 nº 1 da CRM, garantir o direito a fé-
rias, no entanto que, como concluído, direito fundamental do trabalhador. 

8 O efeito prático da caducidade de férias na LT e sua relação com o 
papel do Estado no âmbito dos direitos sociais

Cabe-nos agora perscrutar as consequências práticas que derivam da consagração le-
gal da caducidade das férias, na situação de acumulação acima do limite máximo es-
tabelecido.

No fundo, haverá apenas que as sintetizar, uma vez que foram emergindo ao longo do 
desenvolvimento do presente estudo, em que, em primeiro lugar, abordou-se a situa-
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ção da limitação de liberdade a que a relação de trabalho subjuga o trabalhador, tal 
como a pressão física e mental que dela deriva. De seguida, foi descortinada a finalida-
de das férias, formulando-se o entendimento de que elas visam a protecção da saúde 
e do bem-estar do trabalhador e, em suma, a preservação da dignidade deste, como 
pessoa humana, daí se tornar necessário o cerco legal que caracteriza o instituto, com 
o objectivo de garantir a sua efectividade. 

É justamente pelo seu fundamento que as férias são irrenunciáveis, por constituírem 
um instrumento de garantia de valores inadiáveis e próprios da dignidade humana.

Constatou-se, por outro lado, que, nos termos do artigo 101 no 1 e 2 da LT, a alteração 
do período de gozo pode resultar de decisão unilateral do empregador ou de consenso 
das partes, e que, no entanto, segundo o no 3 do mesmo dispositivo legal, as férias se 
apagam juridicamente, em desfavor do trabalhador, quando daí resultem acumuladas 
por mais de sessenta dias, sem ressalva, ao menos expressa, das circunstâncias em que 
a vontade unilateral do empregador tenha sido determinante, tal como procedia a Lei 
nº 8/85, de 14 de Dezembro.

Em tais circunstâncias, em que a acumulação tenha resultado de ordem patronal ou 
de acto omissivo deste, a extinção das férias distancia-se grande e notoriamente dos 
ditames de justiça e do bom senso e consubstancia uma negação pelo empregador, 
com duplo prejuízo, de não gozo e não compensação pecuniária, em função do efeito 
absoluto da caducidade. Não há, sequer, possibilidade de apelar à ideia de negligência, 
sobre a qual assenta o fundamento da extinção de direitos pelo não exercício. Para re-
cuperar o raciocínio de Jorge Novais, não se mostra que aqui prevaleça algum sentido 
de justiça. A Lei vem assim a permitir que o empregador possa indirectamente recusar, 
com efeitos jurídicos nefastos, o direito de férias ao seu trabalhador, em oposição a 
todos os princípios enunciados.

Naquelas em que a mesma situação de acumulação tenha resultado de um consenso 
entre as partes, a inutilização das férias leva ao mesmo efeito que a sua renúncia, 
abandono ou negação e pode incentivar a fraude à lei, afigurando-se, igualmente, me-
nos acautelada a solução adoptada. Afinal, dominado pelo instinto de sobrevivência, 
o trabalhador pode cair em esquemas de vendas de férias, dissimuladas em acordos 
que vão dar em caducidade por acumulação ou podem, inversamente, ocorrer acordos 
forçados, que mais não são do que a imposição dissimulada da vontade unilateral do 
empregador. Lembra-se, a propósito, das reservas a esse respeito formuladas por Pinto 
Martins, a volta do artigo 9 da CLT19, receio que também se encontra presente em Jorge 

19 Cfr ponto IV. 2.
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Miranda e Rui Medeiros, ao afirmarem, em anotação ao artigo 59 nº 1 e alínea d) da 
Constituição Portuguesa, que

é duvidoso, num quadro constitucional em que a consagração dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores tem implícito o reconhecimento de que as 
relações de trabalho subordinado não se configuram como verdadeiras relações 
entre iguais e procura proteger a autonomia dos menos autónomos (Acórdão nº 
581/95), que se possa admitir a plena renunciabilidade do direito a férias, haven-
do o risco de uma tal decisão por parte do trabalhador não ser inteiramente livre. 
(MIRANDA; MEDEIRO, 2005)

Portanto, nestas circunstâncias, a caducidade, mais uma vez, traduz-se na possibilida-
de fraudulenta de renúncia ou abandono, pelo trabalhador, e negação de concessão, 
pelo empregador, efectuados de forma indirecta. 

Na esfera pessoal do trabalhador, a caducidade leva à privação do repouso, com toda a 
sua importância já referida, a que a lei devia acautelar, sendo irrelevante a sua vonta-
de, muitas vezes tributária da sua vulnerabilidade perante o patronato. Para tanto, bas-
ta lembrar a razão pela qual a lei torna este direito irrenunciável e só excepcionalmente 
disponível. Tomando a dignidade da pessoa humana como bitola para avaliação da 
justificabilidade de sacrifício de um direito fundamental e como limite à sua restrição, 
como exposto por Jorge Novais, a solução legal merece reparo.

Mas se – não faltará esta questão – o respeito da dignidade de uma pessoa implica o da 
sua autonomia privada, então não devia ser desvalorizada, ao menos de todo, a von-
tade do trabalhador, que se manifesta no não gozo das férias, sobretudo naquelas cir-
cunstâncias em que até lhe foram concedidas. Sucede, porém, que é a própria lei que 
só de forma parcial torna disponível o direito em causa, sendo que estão no cerne da 
presente análise aqueles casos que se perpetuam para além dessa permissão, trans-
pondo-se para a zona proibida. O que é proibido, proibido é. Por outro lado, a questão 
encontra resposta cabal no justificado receio de que a tal autonomia não tenha sido 
livremente formada. Na verdade, como diz Jorge Reis Novais, em matéria da dignidade 
da pessoa, face à sensibilidade subjacente, a renúncia deve ser excluída nas relações 
assimétricas, ou seja, nas 

relações em que não se possa falar de exercício livre, consciente, informado e 
responsável de autodeterminação pessoal, portanto, de relações em que exista 
uma composição e encontros verdadeiramente livres e igualitários das autono-
mias pessoais (NOVAIS, 2010, pág. 95).

características que se podem encontrar numa relação de trabalho subordinado.
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Note-se que, diferentemente dos casos de Portugal e do Brasil, a questão coloca-se, 
aqui e entre nós, não em termos de sancionamento da entidade empregadora, mas 
sim de extinção do próprio direito, não podendo o trabalhador sequer exigir a respec-
tiva substituição pecuniária. O trabalhador simplesmente perde o seu direito, de forma 
absoluta. Não pode renunciar desse direito. Não pode, na excepção que a própria lei 
abre, dispor dele na totalidade. Não deve o empregador negar-lho. Mas, se não gozar, 
esse bem tão precioso, rodeado de muralhas protectoras, simplesmente desaparece. E 
o descanso? E a sua saúde? E a sua dignidade? E o equilíbrio físico, mental e social que 
se lhe almeja? De que valem as muralhas?

Face a esta abertura, a irrenunciabilidade das férias e a proibição da sua denegação 
pelo empregador, princípio basilar proclamado pelo artigo 98 no 1 da LT, transforma-se 
na tal fórmula vazia. Ideologicamente correcto, fica, porém, esvaziado de conteúdo 
prático. A caducidade funciona como uma autêntica claw back, uma cláusula regressi-
va que destrói todo o caminho já percorrido.

O Estado, ao abraçar, no seu papel legiferante, a inutilização das férias nos termos aqui 
estudados, com a consequência prática de tal se traduzir na retirada de seu benefício 
específico ou substitutivo pelo trabalhador, não criou, adequadamente, as condições 
normativas necessárias para a materialização completa do direito social em causa, 
cumprindo, assim, com defeito o seu dever de realizar e de proteger e, por outro lado, 
postergando as directrizes e os compromissos assumidos, como a promoção do bem-
-estar pessoal e social e da dignidade do trabalhador.

E não cumpriu, mesmo na perspectiva de protecção mínima, encarada, com Jorge 
Novais, como o “direito social a um mínimo para uma existência condigna”, que de-
mandaria que um certo número de dias, indispensáveis para o descanso, fosse poupa-
do. (NOVAIS, 2017, p. 249)  

Dito doutro modo, a caducidade destrói, pura e simplesmente, o direito de férias tal 
como concebido. Permite o proibido. Abandona e fragiliza o trabalhador. 

A Sal & Caldeira Advogados, Lda. publicou, através da sua News Letter, de Novembro 
de 2011/n º 47/ Mensal, um artigo, da autoria de Gimina Luís Mahumana, sobre a ca-
ducidade das férias na LT, que, num aspecto, traz uma perspectiva diferente das aqui 
apresentadas. 

Segundo o artigo, a possibilidade de venda de férias é ao empregador que torna vulne-
rável, pois estimula os trabalhadores a encontrarem manobras acumulativas de férias 
até ao ponto em que o empregador se vê obrigado a comprá-las, acabando por trans-
formar a excepção numa regra. Assim, “o elo mais forte da relação laboral acaba se 
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tornando o elo mais fraco”. Na sua óptica, qualquer solução não evitará a colisão entre 
o justo e o legal. Conclui o estudo que “se por um lado parece injusto que o trabalhador 
perca o direito às suas férias adquiridas; por outro, mostra-se igualmente injusto que 
o empregador tenha que arcar com um encargo que nos termos da lei não é devido.” 
(MAHUMANA, 2011)

No entanto, parece ser de entender que, se elas caducam, o empregador não tem por 
que se ver obrigado a comprá-las. Elas desapareceriam simplesmente, sem nenhum 
encargo para o mesmo.

O artigo reconhece, porém, que o empregador se encontra numa posição privilegiada 
para evitar a acumulação das férias, ao afirmar que 

nestes casos, porque o trabalhador é o elo mais fraco da relação laboral, prevale-
ce a ideia de que o empregador tem poder suficiente para exigir que o trabalha-
dor goze as férias tempestivamente e que, se tal não aconteceu, a responsabilida-
de é do empregador e não do trabalhador. 

Concorda-se com este último pensamento, como já mais além exposto, e a solução ao 
problema assenta necessariamente nesta ideia. 

Para tanto, basta perceber que as férias só são acumuláveis com a anuência do empre-
gador, que, podendo e devendo recusar, permite, recebe e se beneficia da prestação 
do trabalho em período que devia ser de repouso, para ter um nítido vislumbre da 
incongruência dessa medida extintiva. A solução deve, portanto, partir desta consciên-
cia rumo à abolição da caducidade. Nem se diga que, deste modo, vão se avolumar os 
inconvenientes derivados da ausência do trabalhador em gozo de férias prolongadas, a 
que acumulação, já não havendo caducidade, poderá dar azo, posto que, na verdade, 
como acabado de afirmar, o empregador isso pode e deve evitar. Só assim se lograria 
uma concordância entre as diversas normas do instituto, designadamente com a proi-
bição da renúncia, do abandono e, do lado do empregador, da recusa de concessão.

9 Conclusões

Não obstante as limitações apresentadas no início desta análise, a recolha feita revela a 
importância das férias na esfera pessoal e social do trabalhador e permite qualificá-las 
como um direito social, cuja essencialidade determina a sua irrenunciabilidade. 
Mostra, por outro lado, que a caducidade constitui um revés à lógica do regime e é 
incompatível com o dever do Estado na protecção deste direito social, o que leva a afir-
mar ser necessária a adopção de uma solução consentânea e menos lesiva à posição 
do trabalhador, em casos de acumulação de férias.
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Assim, confirmando as hipóteses:
- A caducidade das férias acumuladas equivale, na prática, ao reconhecimento da 

renúncia, abandono e denegação das mesmas.
- A caducidade das férias acumuladas dissolve o interesse legal de garantir o repou-

so do trabalhador. 
- Com a consagração da caducidade das férias, o Estado não acautela adequada-

mente o direito social do trabalhador em causa.
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