
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

Coordenação-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº   129/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Regularização de Férias 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  A Coordenação-Geral de Manutenção de Cadastros  do Departamento de Gestão de 

Pessoal Civil e de Carreiras Transversais deste Ministério encaminha o processo em epígrafe que 

trata de regularização de férias do servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da Advocacia-Geral 

da União, com exercício descentralizado na Consultoria Jurídica deste Ministério.  

 

2.     As férias não poderão ser acumuladas por mais de dois períodos, em observância ao 

disposto no art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, a fim de resguardar a integridade física e mental do 

servidor.  

 

3.   Sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral de Manutenção de Cadastros 

do Departamento de Gestão de Pessoal Civil e de Carreiras Transversais deste Ministério, para 

conhecimento e demais providências.   

ANÁLISE 

 

4.  Consta dos autos Memorando nº 017/CONJUR/MP, de 16 de janeiro de 2012, por 

meio do qual a Consultoria Jurídica deste Ministério solicita, a partir de 16 de janeiro de 2012, em 

caráter excepcional, a interrupção das férias do servidor, referentes ao exercício de 2010, marcadas 

para o período de 30 de dezembro de 2011 a 20 de janeiro de 2012, reprogramando os 5 (cinco) dias 

restantes para o período compreendido entre os dias 23 de abril de 2012 a 27 de abril de 2012, por 

necessidade de serviço. 

 

5.   Ressalte-se que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério se 

manifestou pela impossibilidade de atendimento ao pleito, em virtude de haver acúmulo de 3 (três) 
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períodos exercícios, em desacordo com o disposto no art. 17 da Orientação Normativa SRH/MP nº 

02, de 23 de fevereiro de 2011.  

 

6.   Ocorre que a Consultoria Jurídica deste Ministério informou à Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas que, recentemente, em resposta à Nota Técnica nº 13/COGEP/MP, daquela 

Coordenação, a respeito de situação semelhante, a CONJUR/MP exarou NOTA Nº 4869-

3.16/2011/EF/CONJUR-MP/CGU/AGU, com o seguinte entendimento: 

 

28. Assim, considerando-se tratar de direito fundamental expressamente previsto na 

Constituição Federal e verdadeiramente tutelado pelo art. 77 da Lei nº 8.112/90, entende-

se que a Administração Pública deve, nesses casos extremos, autorizar o gozo de férias de 

servidor para além do segundo período acumulado, sem, contudo descuidar da adoção de 

todas as medidas necessárias a prevenir a ocorrência do acúmulo em desacordo com a Lei. 

29. Antecipe-se, desde já, que eventuais restrições de registro desse período de gozo no 

sistema SIAPE não se sustentam diante do imperativo constitucional de garantia, ao 

servidor público, do período de descanso.  

 

7.   Considerando o entendimento supra, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

encaminhou o assunto a esta SEGEP, para adequação do SIAPE à determinação da CONJUR/MP.  

 

8.   Todavia, a Coordenação-Geral de Manutenção de Cadastros do Departamento de 

Gestão de Pessoal Civil e de Carreiras Transversais deste Ministério submete o assunto a esta 

Coordenação-Geral, informando que a rotina de férias no SIAPE está adequada às disposições da 

lei, sendo que a Nota da CONJUR/MP diverge da Orientação Normativa SRH/MP nº 02, de 2011, 

razão pela qual solicita manifestação, para que haja uniformização de entendimentos e para que 

aquela Coordenação possa adaptar e disponibilizar o módulo férias, evitando distorções. 

 

9.   Estas são as informações necessárias à análise da matéria.  

 

10.   Preliminarmente, não se pode olvidar que as férias são um direito constitucional 

previsto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal.  

 

11.   Todavia, há de se destacar que, no concernente aos servidores públicos, tal direito foi 

disciplinado nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
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regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais, no seguintes termos: 

 

Art. 77.  O servidor 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 10.12.97)  (Férias de 

Ministro - Vide) 

§ 1o  Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de 

exercício.  

§ 2o  É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.  

§ 3o  As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo 

servidor, e no interesse da administração pública. (Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.97) 

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 deste artigo. (Férias de 

Ministro - Vide) 

§ 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, ou fração superior a quatorze dias. (Incluído pela Lei nº 

8.216, de 13.8.91) 

§ 4o  A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado 

o ato exoneratório. (Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91) 

§ 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 10.12.97) 

Art. 79.  O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias 

radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade 

profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.  

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.(Redação dada pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97)  (Férias de Ministro - Vide) 

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 10.12.97) 

 

12.   Da leitura dos dispositivos supra, verifica-se que o art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, 

estabelece que o servidor fará jus a trintas dias de férias, que poderão ser acumuladas até o máximo 

de dois períodos, em caso de necessidade do serviço.  

 

13.   Frise-se que a extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério editou a 

Orientação Normativa nº 2, de 23 de fevereiro de 2011, a qual dispõe sobre as regras e 

procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais e seccionais integrantes do Sistema de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art77§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8216.htm#art78§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8216.htm#art78§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8216.htm#art78§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art78§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9525.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art80
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Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC para a 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 do Poder Executivo da União. 

 

14.   Em consonância com o que estabelece o art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, o art. 17 da 

Orientação Normativa SRH/MP nº 2, de 2011, determina que, em caso de necessidade do serviço, as 

férias podem ser acumuladas em até dois períodos, observando-se o disposto no art. 3º e §§ 1º e 

2º do art. 5º da referida Orientação Normativa.  

 

15.   Deve-se levar em consideração que a Lei estabelece esse limite de acumulação de 

dois períodos de férias visando resguardar a integridade física e mental do servidor, a fim de que 

este não se veja submetido a períodos superiores a dois anos de trabalho sem que tenha usufruído do 

devido descanso.  

 

16.   Nesse sentido, pode-se citar, por analogia, o Parecer AGU nº GQ-145, de 16 de 

março de 1998, o qual trata da proibição de acumulação de cargos públicos, cujas jornadas de 

trabalho totalizem 80 (oitenta) horas semanais, bem como da necessidade de descanso físico e 

mental do servidor, a fim de que possa executar suas atribuições de forma satisfatória. Vejamos: 

 

15. De maneira consentânea com o interesse público e do próprio servidor, a 

compatibilidade horária deve ser considerada como condição limitativa do direito 

subjetivo constitucional de acumular e irrestrita sua noção exclusivamente à possibilidade 

do desempenho de dois cargos ou empregos com observância dos respectivos horários, no 

tocante unicamente ao início e término dos expedientes do pessoal em regime de 

acumulação, de modo a não se abstrairem dos intervalos de repouso, fundamentais ao 

regular exercício das atribuições e do desenvolvimento e à preservação da higidez física e 

mental do servidor. É opinião de Cretella Júnior que essa compatibilidade "deve ser 

natural, normal e nunca de maneira a favorecer os interesses de quem quer acumular, em 

prejuízo do bom funcionamento do serviço público"(Op. cit.).  

16. Em alusão à jornada de trabalho razoável, a que o empregado deve ser submetido, 

Mozart Victor Russomano opinou que o "interesse é da sociedade, porque assim ele 

poderá ser um homem, fisicamente, apto para o desempenho de sua missão social. 

Lucrará, ainda, a coletividade, porque, se o empregado repousar, trabalhará mais, 

produzindo melhor, enchendo o mercado de produtos abundantes e qualificados. O 

próprio empresário tem vantagens com isso, visto que a qualidade e, até mesmo, a 

quantidade de seus produtos lhe propiciam lucros mais apreciáveis". (Comentários à 

Consolidação das Leis do Trabalho, Rio de Janeiro: Forense, 1990, 13ª ed, vol. I, p. 86). 

17. Por mais apto e dotado, física e mentalmente, que seja o servidor, não se concebe 

razoável entenderem-se compatíveis os horários cumpridos cumulativamente de forma a 

remanescer, diariamente, apenas oito horas para atenderem-se à locomoção, higiene física 
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e mental, alimentação e repouso, como ocorreria nos casos em que o servidor exercesse 

dois cargos ou empregos em regime de quarenta horas semanais, em relação a cada um. A 

esse propósito, torna-se oportuno realçar, no respeitante ao sono: 

[...] 

18. Condições tais de trabalho seriam até mesmo incompatíveis com o fim colimado pela 

disciplina trabalhista, ao estatuir o repouso de onze horas, no mínimo, entre duas jornadas: 

este tem o fito de salvaguardar a integridade física e mental do empregado e a eficiência 

laborativa, intenção que, obviamente, não foi desautorizada pelo constituinte na 

oportunidade em que excepcionou a regra proibitiva da acumulação de cargos, até mesmo 

porque estendeu aos servidores públicos as normas trabalhistas sobre o repouso, contidas 

nos itens XIII e XV do art. 7°, a teor do art. 39, § 2°, ambos da Carta Federal.  

 

17.   Da mesma forma se pode inferir que, a bem do interesse público e do servidor, as 

férias a que este tiver direito não poderão ser acumuladas por mais de dois períodos, pois, do 

contrário, a Administração, ainda que, à princípio, necessite do servidor, posteriormente terá que 

arcar com ônus de ter um servidor desgastado física e mentalmente, podendo não estar apto a 

desenvolver suas atividades de maneira eficiente.  

 

18.   Frise-se, ainda, no que se refere à decisão do Mandado de Segurança nº 13.391 – DF, 

do Superior Tribunal de Justiça, fls. 02/08, que tal decisão somente produziu efeitos entre as partes, 

não podendo ser estendida administrativamente a outros servidores, entendimento este já exposto na 

Nota Técnica nº 133/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 07 de agosto de 2009, nos seguintes 

termos: 

 
46.  Outrossim, convém ressaltar que os entendimentos jurisprudenciais não possuem o 

condão de vincular a atuação da Administração Pública. É cediço que a jurisprudência 

possui caráter orientador e, não obstante sua importância para balizar interpretações 

controversas sobre alguma matéria, bem como o seu valor científico, não pode  ser 

invocada para fins de concessão de algum direito sem que haja a mesma interpretação da 

norma invocada no âmbito da Administração Pública.  

 47.  Ressalte-se que até mesmo os entendimentos jurisprudenciais da e. Corte 

Constitucional, fora do exercício do controle abstrato de constitucionalidade e da 

publicação das denominadas súmulas vinculantes (art. 103. A, da CF), não obrigam a 

Administração Pública. 

 

19.   Ademais, é oportuno destacar que caberá ao Administrador e ao próprio servidor 

verificar a acumulação dos períodos de férias, a fim de que o acúmulo não exceda os dois períodos 

máximos permitidos.  
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                           CONCLUSÃO 

20.  Por todo o exposto, entende-se que as férias não poderão ser acumuladas por mais de 

dois períodos, em observância ao disposto no art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, a fim de resguardar a 

integridade física e mental do servidor.  

 

21.   Desse modo, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral de Manutenção 

de Cadastros do Departamento de Gestão de Pessoal Civil e de Carreiras Transversais deste 

Ministério, para conhecimento e demais providências.   

 

À consideração da Senhora Coordenadora-Geral. 

  

Brasília,   10   de  maio   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.  

    

 

Brasília, 10  de   maio   de 2013. 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas 

 

Aprovo. Restitua-se à Coordenação-Geral de Manutenção de Cadastros do 

Departamento de Gestão de Pessoal Civil e de Carreiras Transversais deste Ministério, na forma 

proposta. 

  

Brasília, 13  de   maio  de 2013. 

 

  

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 
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