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NOTA TÉCNICA Nº  199/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 
 

Assunto: Férias vencidas e não gozadas 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
1.  A Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por 

intermédio da NOTA PGFN/CJU/COJPN Nº 1150/2010, de fls. 35/45, encaminha o processo em 

epígrafe que versa acerca de requerimento formulado por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Procurador da Fazenda Nacional, para remarcação de 

saldo de 20 (vinte) dias de férias (referentes ao ano de 2006), com início no último dia do ano de 

2007, em virtude de coincidirem com sua licença para tratamento da própria saúde.    

 

2.  Em resposta às questões apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

tem-se que: 

 
a) Quando a licença para tratamento da própria saúde coincidir parcial ou 

totalmente com o período de férias, estas poderão ser usufruídas no exercício em que 

o servidor retornar às atividades, com início até o dia 31 de dezembro, vedada a 

reprogramação para o exercício seguinte; 
 

b) Cabe ao órgão do servidor a normatização quanto ao parcelamento das férias 

de seus servidores, portanto, a quem compete verificar o tempo hábil para que haja a 

reprogramação das férias. No caso dos autos, verifica-se que o servidor poderia ter 

realizado o pedido de reprogramação em tempo hábil suficiente para sua alteração 

sistêmica, porém, não o fez, não cabendo à Administração o ônus de sua decisão; 
 

c) De acordo o art. 11 da Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 1998, em 

consonância com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, as férias somente podem ser 

acumuladas por até dois períodos no caso de necessidade do serviço. 
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3.   Pela restituição dos autos à Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, para conhecimento e demais providências.  

ANÁLISE 
 
4. Consta dos autos requerimento do servidor, às fls. 02/03, informando que, de acordo 

com certidão expedida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dispunha de saldo de 30 (trinta) 

dias de férias vencidas e não gozadas (exercício de 2006), além de 30 (trinta) dias de férias a serem 

gozadas, no exercício de 2007. Dessa forma, o servidor alega que programou três períodos, com 10 

(dez) dias cada, relativos ao exercício de 2006, tendo usufruído o primeiro período no mês de 

setembro de 2007. Os demais períodos foram marcados para os intervalos compreendidos entre 

27/11/2007 a 05/12/2007 e 12/12/2007 a 21/12/2007.  

 

5. Em seu requerimento, de 17 de dezembro de 2007, consta, ainda, a informação de 

que, em 11 de novembro de 2007, o interessado sofreu um acidente automobilístico, tendo sido 

submetido à perícia médica oficial em 20 de novembro de 2007, permanecendo em licença para 

tratamento de saúde até o dia 28 de dezembro de 2007. Diante disso, requereu que o saldo de seus 

20 (vinte) dias de férias fosse reprogramado para ter início no último dia do exercício de 2007, ou 

em data futura a critério da chefia imediata, de forma a não colidir com o período de licença médica.  

 

6. Instada a se manifestar, a Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, mediante NOTA PGFN/CJU/CPN/Nº 69/2009, às fls. 12/17, submeteu as 

seguintes questões à extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério:  

 

16. Desse modo, em tese, o servidor poderia reprogramar suas férias, tendo em vista a 
licença para tratamento da própria saúde. No entanto, a reprogramação das férias, 
conforme acima destacado, deveria observar dois requisitos: o interesse do serviço e o 
gozo no mesmo exercício.  

[...] 

18. No caso concreto, o requerimento do servidor foi apresentado em 24 de dezembro de 
2007, portanto, a aproximadamente sete dias do fim do exercício; o término da licença do 
requerente deu-se em 28 de dezembro de 2007. Diante disso, necessário perquirir: i) se 
seria possível o início das férias no exercício de 2007 e término no exercício seguinte; ii) 
se haveria tempo hábil para reprogramação das férias do servidor no Sistema SIAPE pelo 
órgão de Recursos Humanos competente; iii) sobre a validade da restrição imposta no § 1º 
do art. 4º da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998, e no item 10 do Ofício-Circular nº 70, 
de 1995, ante os entendimentos jurisprudenciais colacionados no artículo 17 deste Parecer. 
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7.   Por sua vez, a extinta Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e 

Consolidação das Normas, por meio da Nota Técnica nº 897/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 31 

de dezembro de 2009, fls. 22/25, se manifestou nos seguintes termos: 

 

i) se seria possível o início das férias no exercício de 2007 e término do seguinte;  
Resposta: Sim, pois de acordo com o art. 3º da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998, as 
férias correspondentes a cada exercício, integrais ou a última etapa, no caso de 
parcelamento, devem ter início até o dia 31 de dezembro. Assim, no caso em análise, as 
férias do interessado, referentes ao exercício de 2007, poderiam iniciar até o dia 
31/12/2007 e terminar no ano de 2008.  

ii) se haveria tempo hábil para a reprogramação das férias do servidor no Sistema 
SIAPE pelo órgão de Recursos Humanos competente; 
Resposta: Não, porque o sistema SIAPE requer o prazo de 30 dias para reprogramação de 
férias. 

iii) sobre a validade da restrição imposta no §1º do art. 4º da Portaria Normativa SRH 
nº 2, de 1998, e no item 10 do Ofício-Circular nº 70, de 1995, ante os entendimentos 
jurisprudenciais colacionados no artículo 17 deste Parecer.  
Resposta: A Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 14 de outubro de 1998, alterada pelo 
art. 1º da Portaria Normativa SRH/MP nº 1, de 10/12/2002, dispõe sobre regras e 
procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal – SIPEC, no que diz respeito à concessão, indenização, 
parcelamento e pagamento da remuneração de férias de Ministro de Estado e de servidor 
público da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Portanto, uma 
vez que esse normativo continua em vigor, os órgãos integrantes do SIPEC devem seguir 
as orientações ali contidas quando da concessão ou remarcação de férias. Impende 
ressaltar, que os julgados do Tribunal Regional Federal em Mandado de Segurança, como 
o citado pela Coordenação-Geral Jurídica, é aplicado apenas ao caso concreto, tendo 
eficácia inter parts, e não vinculam a Administração Pública.  

 

8.   Considerando o entendimento supra, a Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, por intermédio da NOTA PGFN/CJU/COJPN Nº 1150/2010, fls. 35/45, 

se manifestou da forma a seguir: 

 

21. Da análise dos atos normativos supracitados, temos que, regra geral, as férias poderão 
ser reprogramadas a critério da chefia imediata, observados os procedimentos 
operacionais estabelecidos pelos órgãos setoriais ou seccionais do SIPEC, contanto que a 
alteração seja comunicada em tempo hábil à área de Recursos Humanos.  

No entanto, em nosso entender, a situação que ora se apresenta constitui exceção a esta 
regra, em razão de que, por estar o servidor em gozo de licença para tratamento da própria 
saúde, a remarcação do saldo de suas férias não poderia se submeter ao crivo da chefia 
imediata, nem mesmo às limitações impostas pelos sistemas informatizados, por ser 
cogente a determinação contida no art. 4º da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998, 
segundo o qual “na hipótese em que o período das férias programadas coincidir, parcial 
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ou totalmente, com o período da licença ou afastamento, as férias do exercício 

correspondente serão reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte 
em decorrência da licença ou afastamento”.  

Dessa forma, supõe-se que deveria a Administração ter precedido à reprogramação das 
férias do servidor licenciado tão logo estivesse ciente de seu afastamento, o que ocorreu 
em 21 de novembro de 2007, dia em que o interessado se apresentou à Junta Médica 
Oficial para realização de Exame Médico-Pericial.  

 

9.   Nesse sentido, a PGFN solicita reapreciação da matéria, por parte desta Secretaria, 

realizando, para tanto, os questionamentos que se seguem: 

 

a) no caso dos autos, em que houve coincidência entre o período de férias previamente marcadas 
pelo servidor e a licença para tratamento da própria saúde, não ultrapassando, esta última, o 
limite temporal previsto na Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998, para o gozo de férias 
legalmente acumuladas (31 de dezembro de 2007), a falta de prazo para programação do Sistema 
SIAPE é motivo apto para o indeferimento da remarcação das férias a que faz jus o servidor? 

b) Em caso de resposta positiva ao item anterior, não seria esta exigência contrária ao que prevê o § 
1º do art. 4º da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998? 

c) Estando a Administração ciente do afastamento do servidor, tendo em vista a existência de 
Exame Médico-Pericial realizado por junta médica oficial, não teria ela a obrigação de remarcar 
de ofício as férias do servidor licenciado, em face do que dispõe o § 1º do art. 4º da Portaria 
Normativa SRH nº 2, de 1998? 

d) O lapso de tempo decorrido desde a apresentação do requerimento, em 24 de dezembro de 2007, 
até sua apreciação, impede que seja reconhecido em favor do servidor o direito ao gozo das 
férias referentes ao ano de 2006, ou seja, por não terem sido as férias gozadas no ano de 2007, 
por motivo alheio a sua vontade, perderia o servidor o direito de gozá-las nos anos seguintes? 

e) É possível o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo requerente, qual seja, o 
recolhimento, em seu favor, do direito à indenização em pecúnia pelas férias vencidas e não 
gozadas no prazo estipulado no art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990 (fls. 19/20)? 

 

10. Ao analisar os autos, nota-se que a problemática enfrentada versa acerca da 

possibilidade de usufruto posterior das férias, em virtude de licença para tratamento de saúde. 

Assim, convém trazer à colação a determinação contida no art. 4º, § 1º, da Portaria Normativa nº 2, 

de 14 de outubro de 1998, in verbis: 

 

Art. 4° O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício em que 
retornar. 

§ 1° Na hipótese em que o período das férias programadas coincidir, parcial ou 
totalmente, com o período da licença ou afastamento, as férias do exercício 
correspondente serão reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte em 
decorrência da licença ou afastamento. 
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11.  Do exposto, observa-se a possibilidade de usufruto posterior das férias, em 

decorrência de licença ou afastamento, quando o período das férias coincidir, parcial ou totalmente, 

com o período da licença ou do afastamento, porém, é vedada a acumulação para o exercício 

seguinte em decorrência da licença ou afastamento.   

 

12.   Saliente-se que esse é o entendimento deste Órgão Central, ou seja, o servidor deverá 

reprogramar suas férias dentro do exercício, vedando-se a acumulação para o exercício seguinte, nas 

hipóteses em que o afastamento de férias coincidir com a licença para tratamento de saúde. Desse 

modo, tem-se que, no caso de a licença para tratamento de saúde coincidir com o período de férias, 

estas deverão ser gozadas no exercício em que o servidor retornar às atividades, até o dia 31 de 

dezembro. 

  

13.   Frise-se, ainda, que, de acordo o art. 11 da Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 

1998, em consonância com o art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, as férias somente podem ser 

acumuladas por até dois períodos no caso de necessidade do serviço.  

 

14.   Ademais, cabe colacionar o que dispõe a Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 1998: 

 

Art. 9° O período das férias, integral ou parcelado em até três etapas, deve constar da 
programação anual de férias, previamente elaborada pela chefia imediata, de acordo com 
o interesse da administração e observados os procedimentos operacionais estabelecidos 
pelos órgãos setoriais ou seccionais do SIPEC. 

§ 1° A critério da chefia imediata, as férias podem ser reprogramadas. 

§ 2° Ao Ministro de Estado não se aplicam as regras de programação e reprogramação de 
férias. 

§ 3° O parcelamento requerido pelo servidor poderá ser concedido pela chefia imediata  
que estabelecerá o número de etapas e respectiva duração. 

[...] 

Art. 11. Em caso de necessidade do serviço, as férias podem ser acumuladas em até dois 
períodos, observado o disposto no art. 3°. 

Art. 12. Na interrupção das férias por motivo de calamidade pública, comoção interna, 
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada 
pela autoridade máxima do órgão ou entidade, o restante do período integral ou da etapa, 
no caso de parcelamento, será gozado de uma só vez, sem qualquer pagamento adicional, 
antes da utilização do período subseqüente. 
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Art. 13. Durante o período das férias, é vedada a concessão de licença ou afastamento, a 
qualquer título, ressalvado o disposto no artigo anterior, sendo considerados como de 
licença ou afastamento os dias que excederem o período das férias. 

 

15.   Desse modo, verifica-se que o parcelamento das férias deve constar da programação 

anual de férias, previamente elaborada pela chefia imediata, de acordo com o interesse da 

administração e observados os procedimentos operacionais estabelecidos pelos órgãos setoriais ou 

seccionais do SIPEC. Além disso, as férias somente poderão ser acumuladas por, no máximo, dois 

períodos, em razão de necessidade de serviço.  

 

16.   Quanto ao prazo para que se proceda ao pedido de alteração das férias, convém 

observar o entendimento da extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério constante da 

Orientação Consultiva nº 027/97-DENOR/SRH, in verbis: 

 

Tendo em vista a necessidade do planejamento da programação anual de férias, as etapas 
do parcelamento das férias deverão ser informadas quando da elaboração da escala anual 
de férias, podendo ser alteradas, por necessidade do serviço, ou ainda, excepcionalmente, 
no interesse do servidor, mediante autorização da administração. No entanto, o servidor 
que não tiver programado o fracionamento e que, posteriormente, desejar ou necessitar 
parcelar suas férias, poderá fazer o pedido ao setor de recursos humanos do órgão onde se 
encontra em exercício, desde que dentro das normas e prazos estabelecidos. 

No que tange aos períodos de gozo de férias, por serem um direito do servidor, fica a seu 
juízo, desde que atenda ao interesse da Administração, e partindo desse princípio, 
recomendamos que cada órgão ou entidade, observada a conveniência e oportunidade da 
Administração, normatize nesse âmbito o parcelamento de férias, devendo para tanto 
observar os aspectos relativos à higiene do trabalho e a repercussão nos procedimentos 
operacionais que envolvam a rotina bem como os prazos para a solicitação de alteração. 

 

17.   Desse modo, conforme explicitado na Orientação Consultiva nº 027/97-

DENOR/SRH, compete ao órgão do servidor a normatização do parcelamento de férias, observada a 

conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, a alteração do período de férias pelo 

servidor depende de autorização da Administração. 

 

18.   Para uma melhor compreensão acerca dos lapsos temporais existentes no que se 

refere à situação do servidor, é importante tecer um breve histórico referente à ocorrência de cada 

fato. Vejamos: 
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Férias  

exercício 2006  
Usufruto 

Acidente 

automobilístico 

Perícia Médica 

Oficial 

Solicitação de 

reprogramação 

de férias 

1º Período 

10 dias 

(usufruído) 

Setembro/2007 11/11/2007 20/11/2007 17/12/2007 

2º Período 

10 dias 

não usufruído 

27/11 a 05/12/2007    

3º Período 

10 dias 

não usufruído 

12/12 a 21/12/2007    

 

 
19.   Das informações em destaque, é possível concluir que: 

 

a) o período de férias a que o servidor faria jus foi parcelado em 3 (três) etapas de 10 (dez) dias, 

e a primeira etapa foi usufruída em setembro de 2007; 

b) o servidor foi vítima de um acidente automobilístico em 11/11/2007; 

c) a perícia médica referente ao acidente que vitimou o servidor ocorreu em 20/11/2007; 

d) entre a data do acidente e a perícia se passaram 10 dias; 

e) a solicitação para reprogramação das férias ocorreu somente em 17/12/2007, portanto, 

aproximadamente 12 dias após o encerramento do 2º período de férias e 4 dias antes do 

término do 3º.  

 
20.   Dessa forma, considerando as informações apresentadas, verifica-se que o servidor 

requereu a reprogramação do 2º e 3º períodos de férias somente após quase um mês da sua 

submissão à perícia médica oficial, realizada em 20 de novembro de 2007, conforme documento de 

fls. 02/03. Assim, caso o servidor tivesse requerido a reprogramação de suas férias, a partir do 
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laudo da perícia médica oficial, haveria tempo hábil suficiente para o processamento no Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE.  

 

21.   Portanto, diante do lapso temporal existente entre a data da perícia médica oficial e a 

solicitação de reprogramação de férias pelo servidor, conclui-se que o ônus do ato não pode ser 

imputado à Administração, uma vez que a solicitação de reprogramação de férias, nesse caso, era 

um ato de responsabilidade exclusiva do servidor.  

 

22.   Ademais, deve-se frisar novamente que a acumulação dos períodos de férias somente 

poderá ocorrer em caso de necessidade de serviço, e, além disso, a alteração das férias por parte do 

servidor depende da anuência e interesse da Administração.  

 

23.   Cabe informar, ainda, que a extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério 

editou a Orientação Normativa nº 2, de 2011, que revogou a Portaria Normativa nº 2, de 1998. 

Entretanto, em observância ao disposto no art. 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, o pleito foi 

analisado à luz do entendimento vigente à época.  

 

CONCLUSÃO 
 
24.   Diante do exposto, em resposta às questões apresentadas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, tem-se que: 

 

a) Quando a licença para tratamento da própria saúde coincidir parcial ou totalmente com o 

período de férias, estas poderão ser usufruídas no exercício em que o servidor retornar às 

atividades, com início até o dia 31 de dezembro, vedada a reprogramação para o 

exercício seguinte; 

b) Cabe ao órgão do servidor a normatização quanto ao parcelamento das férias de seus 

servidores, portanto, a quem compete verificar o tempo hábil para que haja a 

reprogramação das férias. No caso dos autos, verifica-se que o servidor poderia ter 

realizado o pedido de reprogramação em tempo hábil suficiente para sua alteração 

sistêmica, porém, não o fez, não cabendo à Administração o ônus de sua decisão; 
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c) De acordo o art. 11 da Portaria Normativa SRH/MP nº 2, de 1998, em consonância com 

o art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, as férias somente podem ser acumuladas por até dois 

períodos no caso de necessidade do serviço. 

 
25.   Com essas informações, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral 

Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para conhecimento e demais providências.  

 

À consideração da Senhora Coordenadora-Geral. 
 

Brasília,  12 de  julho  de 2013.  
 

 
 

PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 
Técnica da DILAF 

   MARCIA ALVES DE ASSIS 
     Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens,     

Licenças e Afastamentos - DILAF 
 

De acordo. À consideração do Senhor Diretor para apreciação. 
 

Brasília,  12 de  julho  de 2013.  
 
 
 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 
Aprovo. Restitua-se à Coordenação-Geral Jurídica da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, conforme proposto.   
Brasília,  15 de  julho  de 2013.  

 
 
 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 
Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 
 
 
 


