
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 INFORMATIVA Nº  665/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 
 
Assunto: Regularização de concessão de férias 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1.  A  Coordenação-Geral  de  Cadastro,  do  extinto  Departamento  de  Administração  de 

Sistemas de  Informações de Recursos Humanos deste Ministério, por intermédio do Despacho de 

fls. 63/64, encaminha o processo em epígrafe, que trata de requerimento do servidor 

XXXXXXXXXXXXX, ocupante do cargo efetivo de Analista de Comércio Exterior, objetivando a  

inclusão do seu tempo de serviço prestado às forças armadas para fins de averbação de tempo de 

serviço,  bem  como  a  concessão  de  férias  relativas  ao  exercício  de  2008,  adquiridas  quando  em 

atividade no Ministério da Defesa.     

INFORMAÇÕES 
 
2.  Consta  dos  autos  Requerimento  nº  001/2009,  fls.  02,  em  que  o  servidor  solicita 

atualização de seus dados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 

Ademais,  o  servidor  solicitou  a  concessão  das  férias  relativas  ao  exercício  de  2008,  adquiridas 

quando em atividade no Ministério da Defesa.  

 

3.   Consoante a Certidão de Tempo de Serviço Militar prestado ao Exército Brasileiro, às 

fls. 04, expedida pelo Ministério da Defesa, o período apresentado para fins de averbação perfaz um 

total de dezessete anos, onze meses e onze dias.  

 

4.   O assunto foi objeto de análise da extinta Coordenação-Geral de Elaboração, 

Sistematização  e  Aplicação  das  Normas,  que,  por  meio  da  Nota  Técnica  nº  126/2010/COGES/ 

DENOP/SRH/MP,  de  11  de  fevereiro  de  2010,  fls.  30/32,  entendeu  haver  divergência  entre  o 

PARECER/MP/CONJUR/MAA/Nº  1452-2.9/2006  e  o  PARECER/CONJUR/  CCV/Nº  0120-3.16/ 

2010,  razão  pela  qual  submeteu  os  autos  à  Consultoria  Jurídica  deste  Ministério,  para  pacificar 
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entendimento quanto à necessidade de se cumprir o interstício de 12 meses de exercício no cargo 

efetivo  para  o  gozo  das  primeiras  férias,  conforme  determina  a  Lei  nº  8.112,  de  1990,  por  ex-

integrantes das Forças Armadas e por ex-contratados temporariamente, regidos pela Lei nº 8.745, de 

1993.  

 

5.   Por sua vez, a Consultoria Jurídica deste Ministério, mediante 

PARECER/MPCONJUR/CCV/Nº 0308-3.16/2010, fls. 35/40, exarou o seguinte entendimento: 

 

18.  Sendo  assim, temos  duas  situações  distintas:  a  primeira (serviço  prestado às  Forças 
Armadas), em que o agente público ocupa cargo efetivo, com regime jurídico estatutário, 
regido pela Lei nº 6.880/80, com vitaliciedade assegurada ou presumida (§ 2º, do art. 3º, 
da Lei nº 6.880/80); e a segunda (contratado temporariamente), em que o agente público 
ocupa cargo temporário, com regime jurídico contratual, regido pela Lei nº 8.745/93, sem 
potencial para adquirir estabilidade. 

19.  Ante  o  exposto,  entendemos  que  só  deve  ser  concedido,  para  efeito  de  férias,  o 
aproveitamento do período anterior, para aqueles que ocupavam cargo público e, 
concomitantemente, eram regidos pela Lei nº 8.112/90 ou por lei que a ela se equipare. 

 

6.   Ato  contínuo,  considerando  o  parecer  supra,  a  extinta  COGES,  por  meio  da  Nota 

Informativa nº 320/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 31 de maio de 2010, fls. 43/45, se 

manifestou  no  sentido  de  que  o  tempo  prestado  às  Forças  Armadas  pode  ser  contado  par  fins  de 

concessão de férias ao servidor que tomar posse em cargo efetivo, regido pela Lei nº 8.112, de 1990, 

“aplicando-lhe, por analogia, o disposto no art. 7º da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998”.  

 

7.   Saliente-se que o servidor apresentou requerimento às fls. 56, solicitando 

providências quanto ao período de férias referentes ao exercício de 2008. Dessa forma, a Divisão de 

Controle de Pagamento, da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, do Ministério do 

Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  mediante  Despacho  de  fls.  60,  informou  que 

foram efetuadas alterações no contracheque do interessado, visando ao pagamento de 1/3 de férias. 

 

8.   Todavia, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos daquele Ministério, por 

intermédio  do  Despacho  de  fls.  61,  informa  que,  apesar  da  efetivação  do  referido  pagamento, 

providenciado  no  mês  de  agosto  de  2010,  não  foi  possível  a  fruição  das  férias  pelo  servidor,  em 

virtude de o SIAPE não permitir a inserção do período aquisitivo de 2008 para utilização em 2010, 
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uma vez que permite a acumulação de até 2 (dois) períodos, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.112, 

de 1990.  

 

9.  Nesse  sentido,  aquela  Coordenação  submeteu  o  assunto  à  Coordenação-Geral  de 

Cadastro,  do  extinto  Departamento  de  Administração  de  Sistemas  de  Informação  de  Recursos 

Humanos deste Ministério, para orientação quanto aos procedimentos a serem adotados em nível de 

Sistema, no módulo de férias, bem como se é devida a indenização prevista no Capítulo V, Seção II 

da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998.  

 

10.   Por  conseguinte,  a  Coordenação-Geral  de  Cadastro,  do  extinto  Departamento  de 

Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos deste Ministério, mediante 

Despacho de fls. 63/64, se pronunciou nos seguintes termos: 

 

4.  Tendo  em  vista  o  servidor  ter  entrado  com  requerimento  solicitando  as  férias  do 
exercício de 2008 em 29/10/2009, o qual poderia ser gozado até 31/12/2009, por se tratar 
de acúmulo de períodos de férias, para este caso, orientamos acessar a transação 
CAIFFERIAS  e  informar  as  férias  do  exercício  de  2008.  Quanto  ao  pagamento  de  um 
terço das férias devido ao servidor, relativo aquele exercício, deverá ser administrado na 
forma do art. 1º da Portaria Conjunta SRH/SOF/MP nº 2, de 10/03/2010.  

 

11.   Por  fim,  os  autos  foram  encaminhados  a  esta  Coordenação-Geral  –  CGNOR,  para 

ratificar  o  entendimento  acima,  bem  como  para  manifestar-se  acerca  da  indenização  prevista  no 

Capítulo V, Seção II da Portaria Normativa SRH nº 2, de 1998, em que se estabelece o seguinte:  

 

Da Indenização 

Art. 15. A indenização de férias devida a Ministro de Estado e a servidor exonerado de 
cargo efetivo ou em comissão será calculada sobre a remuneração do mês correspondente 
à data da exoneração. 

§ 1° No caso de férias acumuladas, a indenização deve ser calculada integralmente e, na 
hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorreu a exoneração, na proporção de um 
doze avos por mês trabalhado ou fração superior a quatorze dias, acrescida do respectivo 
adicional de férias. 

§ 2° A indenização proporcional das férias de Ministro de Estado e de servidor exonerado 
que não  tenham completado os primeiros doze meses de exercício dar-se-á na forma do 
parágrafo anterior. 

§ 3º O Ministro de Estado e o servidor, exonerado do cargo perceberá indenização relativa 
ao período das férias a que tiver direito, inclusive proporcionais, em valores 
correspondentes a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 
quatorze dias, observada a data de ingresso do servidor no cargo ou função comissionada. 
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§ 4° A indenização, na hipótese de parcelamento de férias, será calculada na proporção de 
um  doze  avos  por  mês  trabalhado  ou  fração  superior  a  quatorze  dias,  deduzido  o  valor 
correspondente à parcela de férias gozada. 

Art. 16. O servidor aposentado ou demitido e os sucessores de servidor falecido não fazem 
jus à indenização de férias. 

Parágrafo único. Ao servidor que estiver usufruindo férias na data da aposentadoria ou da 
demissão, bem assim aos sucessores de servidor que faleceu durante o período de gozo de 
férias não cabe nenhuma restituição. 

 

12.   Quanto  aos  procedimentos  a  serem  adotados  em  nível  de Sistema,  cumpre-nos 

esclarecer  que  não  compete  a  esta  Coordenação-Geral  de  Elaboração,  Orientação  e  Consolidação 

das Normas – CGNOR, a adoção de providências quanto à regularização do período de férias do 

servidor no SIAPE.   

 

13. Isto posto, cabe ao Departamento de Gestão de Pessoal Civil e Carreiras 

Transversais, se pronunciar acerca das providências quanto aos procedimentos sistêmicos a serem 

adotados  no  que  concerne  às  férias  do  interessado,  consoante  estabelece  o  art.  30  do  Decreto  nº 

7.675, de 2012.  

 

14.   No que se refere ao pagamento do terço constitucional de férias, cabe registrar que 

este  já  foi  realizado  pela  Divisão  de  Controle  de  Pagamento,  da  Coordenação-Geral  de  Recursos 

Humanos, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no mês de agosto de 

2010, consoante se observa do contracheque de fls. 58. Assim, não há falar em seu pagamento na 

forma de exercícios anteriores, tendo em vista que o interessado já percebeu todo o valor referente 

às suas férias de 2008.  

 

15.   Ademais,  consoante  explicitado  pelo  extinto  Departamento  de  Administração  de 

Sistemas  de  Informação  de  Recursos  Humanos,  há  orientação  no  sentido  de  acessar  a  transação 

CAIFFERIAS  e  informar  as  férias  do  exercício  de  2008,  razão  pela  qual  não  se  vislumbra  a 

necessidade da presente consulta.  

 

16.   Destarte, considerando as competências deste Departamento de Normas e 

Procedimentos Judiciais de Pessoal, observa-se não mais haver providências a serem adotadas por 

este Departamento quanto às dúvidas suscitadas pelo órgão consulente.  



NI – Regularização de concessão de férias - MDIC 5

 17.   Com tais informações, sugere-se a restituição dos autos ao Departamento de Gestão 

de Pessoal Civil e Carreiras Transversais, para conhecimento e providências de sua alçada, devendo 

realizar nova consulta a esta Coordenação-Geral – CGNOR, de forma fundamentada, caso persista a 

dúvida acerca da aplicação da legislação de recursos humanos.  

 

Brasília, 04 de  setembro   de 2012.  
 
 

 
PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 

Mat 1745225 
MÁRCIA ALVES DE ASSIS 

      Chefe de Divisão 
 

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Normas e 
Procedimentos Judiciais de Pessoal-Substituto.   

Brasília, 04 de setembro  de 2012. 
 
 
 

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

 
Aprovo.  Encaminhe-se  ao  Departamento  de  Gestão  de  Pessoal  Civil  e  Carreiras 

Transversais, conforme proposto.  

Brasília,  05 de setembro  de 2012. 
 
 
 

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