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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.  O  presente  expediente  tem  por  objetivo  esclarecer  à  Presidência  da 

República quanto à concessão de férias e  gratificação natalina a servidor  ocupante de 

cargo público em decorrência de exoneração. 

ANÁLISE 
 
2.  A concessão da gratificação natalina e das férias está prevista nos arts. 63 

a 66 e  77 e 78 da Lei nº 8.112, de 1990, in verbis: 

 
 
Art. 63.  A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a 
que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.  
Parágrafo único.  A  fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como 
mês integral.  
Art. 64.  A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.  
Parágrafo único. (VETADO).  
Art. 65.  O  servidor  exonerado  perceberá  sua  gratificação  natalina,  proporcionalmente 
aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.  
Art. 66.  A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer 
vantagem pecuniária.  
(...) 
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 § 1 o deste artigo. (Férias de 
Ministro - Vide) 
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3. Conforme  se  pode  observar,  o  fator  desencadeador  para  a  concessão 

destes  benefícios  ao  servidor  público  federal  é  o  exercício  das  atividades  do  cargo 

público, por um lapso de tempo. 

 

4. Deve-se  destacar  que  a  exoneração  do  servidor  de  cargo  público  -  por 

ensejar  a  ruptura  da  relação  jurídica  existente  entre  o  interessado  e  a  Administração 

Pública,  extinguindo  –se,  por conseguinte,  todos  os  direitos  e  deveres  -  ensejará 

indenização das férias e da gratificação natalina ao interessado, de forma proporcional.  

 

5. Em caso de nomeado para um novo cargo, o servidor, em regra, deverá 

cumprir um novo interstício para fazer jus aos benefícios.  

 
6.  Todavia, entende-se que tal medida deverá ser aplicada somente no caso 

em que o servidor não desejar permanecer tendo vínculo com a administração pública, 

ou no caso de interrupção de interstício. 

 
7.  Assim, nos casos em que ocorrer a exoneração e a 

nomeação/posse/exercício  em  outro  cargo  de  forma    ininterrupta,  aplicar-se-ão  as 

disposições do art. 100 da Lei nº 8.112, de 1990, abaixo transcrito. 

 
Art. 100.  É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive 
o prestado às Forças Armadas . 

 

8.  Desse modo, conclui-se que o tempo de servidor prestado em um cargo 

público  federal,  efetivo  ou  em  comissão,  poderá  ser  aproveitado  em  outro  cargo  para 

fins de  concessão de férias e  gratificação natalina, desde que não haja interrupção de 

interstício.  

9. Ademais,  as  disposições  deste  expediente  não  poderá  ser  aplicada  de 

forma  retroativa,  em  respeito  à  disposição  contida  no  inciso  XIII  do  art.  2º  da  Lei  nº 

9.784, de 1999, in verbis: 

(..) Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
(...)  XIII  -  interpretação  da  norma  administrativa  da  forma  que  melhor  garanta  o 
atendimento  do  fim  público  a  que  se  dirige,  vedada  aplicação  retroativa  de  nova 
interpretação. 
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CONCLUSÃO 

10. Isto posto, o servidor investido em cargo público poderá utilizar o tempo 

de serviço prestado em outro cargo público para fins de concessão de férias e 

gratificação natalina, desde que não haja interrupção de interstício na troca de cargo, em 

observância ao que determina o art. 100 da Lei nº 8.112, de 1990. 

11. Tornem-se insubsistentes todos os entendimentos em contrário. 

12.  À consideração do Senhor Secretário de Recursos Humanos. 

 
Brasília, 5 de janeiro de 2011. 

 
 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 

 
1. Aprovo. 
2.  O  entendimento  externado  na  Nota  Técnica  nº  01/2011/DENOP/SRH/MP  será 
aplicado, tão somente, quando não ocorrer a interrupção entre o ato de exoneração e o 
ato de nomeação no novo cargo, sem interrupção de interstício. Neste caso, não há falar 
no pagamento da indenização referida no § 3º, do artigo 78, da Lei nº 8.112, de 1990. 
3. Por outro lado, aqueles servidores que, quando da exoneração, perceberam a 
indenização referida no § 3º, do artigo 78, da Lei nº 8.112, de 1990, deverão cumprir o 
interstício de doze meses, a contar da nomeação, previsto no art. 77 da Lei nº 8.112, de 
1990, para gozarem as férias. 
 

Brasília, 5 de janeiro de 2011. 
 
 

 
DUVANIER PAIVA FERREIRA 

Secretário de Recursos Humanos 
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