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Nota Técnica nº 1078/2016-MP  
  
Assunto: Consulta acerca da possibilidade do pagamento de indenização de férias em caso de 
acumulação de mais de dois períodos.  
  
  
  
  
                                                                                                             SUMÁRIO EXECUTIVO  
  
1. Trata-se de consulta proveniente da Diretoria de Auditoria das Áreas de Previdência, 
Trabalho Pessoal, Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de 
Controle Interno da CGU, solicitando pronunciamento acerca do pagamento da indenização de 
férias para servidor que acumule mais de dois períodos de férias não usufruídas.  
  
2. Após análise, no estrito campo da aplicação das normas, entende este Departamento de 
Normas e Benefícios do Servidor - DENOB pela inexistência de normativo que autorize a 
acumulação de mais de dois períodos de férias, bem como o pagamento da indenização ou do 
adicional de férias, nesta situação.  
    
                                                                                                                             ANÁLISE    
3. Trata-se do Ofício nº 24.633/DPPCE/DP/SFC/CGU-PR, no qual a Diretoria de Auditoria das  
Áreas de Previdência, Trabalho Pessoal, Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial da 
Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, apresenta a seguinte dúvida:  
  

2. A dúvida na aplicação da legislação que tem por base o s arts. 77 e 78 da Lei nº 
8.112/1990, reside no fato de que o normativo legal impõe o veto explicitamente em 
relação à acumulação de mais de dois períodos, porém não esclarece sobre se a 
indenização, que deverá ser paga inclusive para períodos incompletos de férias a que o 
servidor tiver direito, seguirá esta mesma premissa.  
3. Pode-se tomar como exemplo um servido r que tem acumulado dois períodos de 
férias, acrescido de um período incompleto. Ao se aposentar, o servido r seria indenizado 
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pelos dois períodos de férias não usufruídos e pelo período incompleto, conforme dispõe 
o art. 77 da Lei nº 8.112/1990. Porém, em face do que dispõe o art. 77, o servidor teria 
direito a dois períodos acumulado s de férias e, caso completasse o terceiro, apenas teria 
direito ao usufruto de dois.  
  

4. Com vistas ao deslinde da questão, cabe colacionar os arts. 76, 77 e 78 da Lei nº 8.112, de 
1990, in verbis:  

  
Do Adicional de Férias    
  
Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, 
um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.  
(...)  
Art. 77. O servido r fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o 
máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses 
em que haja legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10.12.1997)  
(Férias de Ministro - vide)  
Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º respectivo período, deste 
artigo.  
(...)  
§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização 
relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze 
avos por mês de efetivo exercício, o u fração superior a quatorze dias. (Incluído pela Lei 
nº 8.216, de 13.8.1991)  
§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 
XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. 
(Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.1997)  
(...)  
Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas 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.  
Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, 
observado o disposto no art. 77. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.1997)  
  

5. Frise-se que, em consonância com as disposições supra, foi editada a Orientação 
Normativa nº 2, de 2011, alterada pela Orientação Normativa nº 10, de 2014, que dispõe acerca 
das regras e dos procedimentos que devem ser observados pelos órgãos e entidades integrantes 
do SIPEC, para a concessão, indenização, parcelamento e pagamento da remuneração de férias 
a qual, em seu arts. 17, 20 e 21, tratou da possibilidade de acumulação de até dois períodos férias, 
do pagamento da remuneração referente ao período e da indenização de férias.  
  
6. Portanto, o legislador foi categórico ao limitar a acumulação de férias ao máximo de dois 
períodos, assim como que o pagamento do adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) 
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da remuneração do período de férias independe de solicitação do servidor, posto que deve ser 
pago junto com a remuneração de férias até dois dias antes do início do respectivo período.  
  
7. Feitas essas considerações, cabe destacar a questão, em tese, para a qual o consulente 
busca manifestação. Vejamos:  
I - Possibilidade de pagamento da indenização de férias ao servidor que estivesse acumulando 
um terceiro período incompleto de férias:  
  

1. Aplica-se a mesma premissa do art. 77 do RJU, que limita a acumulação a 
dois períodos de férias? ou  
2. A indenização, que será devida inclusive para os períodos incompletos de 
férias a que o servidor fizer jus, será paga nesta situação?   
  

8. Em relação ao primeiro questionamento, entendemos ser claro o normativo que rege a 
matéria no sentido de vedar a acumulação de mais de dois períodos de férias. Assim, pode-se 
concluir que, se inexistente a possibilidade de acumulação de três períodos, em consequência 
também não será possível o pagamento do adicional correspondente. Isto por que o pagamento 
do adicional de férias está diretamente relacionado ao usufruto das férias, afigurando-se como 
um acréscimo pecuniário ao servidor equivalente ao terço de sua remuneração de férias.  
  
9. Em relação ao pagamento da indenização referente a períodos incompletos de férias, cabe 
ressaltar que tal previsão, disposta no § 3º do art. 78 da Lei nº 8.112, de 1990 e no art. 21 da 
Orientação Normativa SRH nº 2, de 2011, abarcaram taxativamente a situação de servidores 
exonerados, aposentados, demitidos de cargo efetivo, destituídos de cargo comissionado ou 
falecidos. Nesse caso, são duas as situações que devem ser consideradas com vistas ao pagamento 
da indenização de férias: I  do servidor que completou o período aquisitivo e não usufruiu as 
férias em razão de exoneração, aposentadoria, demissão de cargo efetivo, destituição de cargo 
comissionado ou falecimento e:  II  daquele que não tenha completado os primeiros doze meses 
de exercício, e não tenha usufruído as férias, em razão das mesmas situações elencadas no inciso 
anterior, devendo ser paga na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração 
superior a quatorze dias.   
10. Observe-se que, em ambos os casos, os normativos que regem a matéria não 
excepcionaram o pagamento da indenização de férias em caso de acumulação de mais de dois 
períodos, mesmo em se tratando das situações elencadas no item anterior e, contrariamente, 
delimitam com precisão o âmbito de sua incidência, prevendo objetivamente seu pressuposto 
fático  exoneração, aposentadoria, demissão de cargo efetivo, destituição de cargo comissionado 
ou falecimento.  

9. Em relação ao pagamento da indenização referente a períodos incompletos de férias, cabe 
ressaltar que tal previsão, disposta no § 3º do art. 78 da Lei nº 8.112, de 1990 e no art. 21 da 
Orientação Normativa SRH nº 2, de 2011, abarcaram taxativamente a situação de servidores 
exonerados, aposentados, demitidos de cargo efetivo, destituídos de cargo comissionado ou 
falecidos. Nesse caso, são duas as situações que devem ser consideradas com vistas ao pagamento 
da indenização de férias: I do servidor que completou o período aquisitivo e não usufruiu as 
férias em razão de exoneração, aposentadoria, demissão de cargo efetivo, destituição de cargo ee
comissionado ou falecimento e:  II daquele que não tenha completado os primeiros doze meses 
de exercício, e não tenha usufruído as férias, em razão das mesmas situações elencadas no inciso 
anterior, devendo ser paga na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração 
superior a quatorze dias. 



    
                                                                                                            CONCLUSÃO  
  
11. Assim, no estrito campo da aplicação das normas, entende-se pela inexistência de 
normativo legal que autorize a acumulação de mais de dois períodos de férias bem como o 
pagamento da indenização ou do adicional de férias nesta situação, independente de se tratar de 
terceiro período completo ou incompleto. O pagamento proporcional da indenização de férias 
será devido apenas quando se tratar de exoneração, aposentadoria, demissão de cargo efetivo, 
destituição de cargo comissionado ou falecimento, no qual o servidor não tenha completado o 
período aquisitivo, observadas as disposições constantes do § 3º do art. 78 da Lei nº 8.112, de 
1990 e do art. 21 da ON nº 2, de 2011.  
  
12. Ressalte-se que, sobre o assunto, a Secretaria de Gestão Pública - SEGEP se manifestou 
por intermédio da NOTA INFORMATIVA Nº 53/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e da 
NOTA TÉCNICA Nº 129/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, cópias anexas.  
  
13. Isto posto, submetemos os autos à manifestação superior para que, se de acordo, restitua 
o processo à Diretoria de Auditoria das Áreas de Previdência, Trabalho Pessoal, Serviços Sociais 
e Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU para 
conhecimento e providências que se fizerem pertinentes.  
  
À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas.  
  
  

MÁRCIA ALVES DE ASSIS  
Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens, Licenças e Afastamentos  DILAF  

  
  
De acordo. À Senhora Diretora do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor para 
apreciação dos termos técnicos expostos.  
  

 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas  

  
Aprovo. Restitua-se à Diretoria de Auditoria das Áreas de Previdência, Trabalho Pessoal, 
Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, 
na forma proposta.  
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1990 e do art. 21 da ON nº 2, de 2011. 



RENATA VILA NOVA DE MOURA HOLANDA  
Diretora do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor  


