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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.   Trata-se de solicitação procedente da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 1178/2010/COGEP/SPOA/SE/MF, datado 

de  19  de  outubro  de  2010,  de  análise  e  pronunciamento,  por  parte  desta  Secretaria,  de 

questionamentos a respeito de concessão de férias a empregados anistiados em conformidade 

com  a  Lei  nº  8.878,  de  11  de  maio  de  1994,  sob  o  regime  da  Consolidação  das  Leis  do 

Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1943), bem como da necessidade de se efetuar as 

anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social desses empregados. 

ANÁLISE 

2.  A  Lei  nº  8.878,  de  11  de  maio  de  1994  (conversão  da  Medida  Provisória  nº 

473,  de  1994),  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  anistia  nas  condições  que  menciona,  tem 

origem no reconhecimento do Estado Brasileiro de reparar as demissões ocorridas no período 

compreendido entre 16 de março de 1990 a 30 de setembro de 1992.  

3.  O art. 2º da Lei nº 8.878, de 1994, assim dispõe: 

Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego 

anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva 

transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e 

acompanhado  da  documentação  pertinente  no  prazo  improrrogável  de  sessenta  dias, 

contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de 

análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial Constituída 

pelo Decreto de 23 de julho de 1993. 

4.  Não resta dúvida que o retorno deve ocorrer no exato estágio profissional em 

que se encontrava o empregado ou servidor quando do afastamento. 

5.   A  Orientação  Normativa  nº  4,  de  9  de  julho  de  2008,  publicada  no  Diário 

Oficial da União do dia  16 de julho de 2008, e republicada no dia 16 de outubro de 2008, 
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estabelece  procedimentos  a  serem  observados  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, empresas públicas e sociedades de economia 

mista sob controle da União, relativamente ao retorno ao serviço dos servidores e empregados 

beneficiados pela anistia de que trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, e assim orienta: 

 Art. 4º O retorno do servidor ou empregado dar-se-á exclusivamente no cargo efetivo 

ou  emprego  permanente  anteriormente  ocupado,  ou  naquele  resultante  da  respectiva 

transformação, independentemente de vaga para o cargo ou emprego,  mantido o regime 

jurídico  a  que  estava  submetido  antes  de  sua  dispensa  ou  exoneração,  observados  os 

seguintes critérios: 

 I - se servidor titular de cargo de provimento efetivo à época da exoneração, demissão 

ou dispensa, regido pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, será regido pela Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

 II - se empregado regido pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, admitido 

na  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e  fundacional  permanecerá  regido 

pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  -  CLT  (Decreto-lei  nº  5.452,  de  1943), 

vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de que tratam as Leis nºs 8.212 

e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991; e 

 III - se empregado de empresas públicas ou de sociedades de economia mista sob o 

controle da União, permanecerá regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 

(Decreto-lei  nº  5.452,  de  1943),  vinculado  ao  Regime  Geral  de  Previdência  Social  - 

RGPS, de que tratam as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991; e 

 IV - se empregado, regido pelo Decreto nº 5.452, de1943, de empresas públicas ou de 

sociedades de economia mista, sob o controle da União, extintas, liquidadas ou 

privatizadas cujas atividades tenham sido transferidas, absorvidas ou executadas por órgão 

ou  entidade  da  Administração  Pública  Federal  permanecerá  regido  pelo  Decreto-lei  nº 

5.452, de 1943.  

(...) 

Art. 12. O retorno ao serviço não implica em novo contrato de trabalho com o servidor 

ou empregado, devendo a unidade de recursos humanos providenciar o devido registro na 

Carteira de Trabalho, ou quando for o caso, nos assentamentos funcionais.  

6.  A Lei nº 8.878, de 1994, remete o empregado a situação em que se encontrava 

antes  da  demissão,  assim,  quanto  ao  questionamento  a  respeito  da  concessão  de  férias  a 

empregados  anistiados  vejamos  o  que  diz  o  Capítulo  IV  da  Consolidação  das  Leis  do 

Trabalho – CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1943), com as alterações instituídas pelo Decreto-Lei 

nº 1.535, de 1977, que trata das férias anuais: 
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art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, 

sem prejuízo da remuneração. 

art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: 

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) 

vezes;    

 II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) 

faltas;  

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) 

faltas;  

 IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e 

duas) faltas.   

§ 1º - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.   

 § 2º - O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de 

serviço.  

 Art. 130-A.  Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze 

meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte 

proporção:  

 I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até 

vinte e cinco horas;  

 II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, até vinte 

e duas horas;  

 III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze horas, até 

vinte horas;  

 IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze 

horas;  

 V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;  

 VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco horas.  

Parágrafo único.  O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais 

de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias 

reduzido à metade.  

(...) 

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 

12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.  

         §  1º  -  Somente  em  casos  excepcionais  serão  as  férias  concedidas  em  2  (dois) 

períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos.   
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        § 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de 

idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez. (Grifo nosso) 

        Art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com 

antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.  

        § 1º - O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao 

empregador  sua  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  para  que  nela  seja 

anotada a respectiva concessão.  (Grifo nosso). 

         §  2º  -  A  concessão  das  férias  será,  igualmente,  anotada  no  livro  ou  nas  fichas  de 

registro dos empregados.   

Art. 136 - A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do 

empregador.  

Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, 

o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.  

        § 1º - Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, 

o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo 

das mesmas.   

        § 2º - A sentença dominará pena diária de 5% (cinco por cento) do salário mínimo da 

região, devida ao empregado até que seja cumprida.   

        § 3º - Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do 

Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo.    

Art.  138  -  Durante  as  férias,  o  empregado  não  poderá  prestar  serviços  a  outro 

empregador,  salvo  se  estiver  obrigado  a  fazê-lo  em  virtude  de  contrato  de  trabalho 

regularmente mantido com aquele. 

(...) 

Art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida 

na data da sua concessão. 

(...) 

 Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a 

que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos 

dias correspondentes.  

        § 1º - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do 

período aquisitivo. 

(...) 

Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em 

virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou 
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acordo  coletivo,  desde  que  não  excedente  de  vinte  dias  do  salário,  não  integrarão  a 

remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.  

 Art.  145  -  O  pagamento  da  remuneração  das  férias  e,  se  for  o  caso,  o  do  abono 

referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.  

        Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início 

e do termo das férias. 

7.  Tendo  em  vista    o  conteúdo  normativo,  convém  destacar  a  necessidade  de  o 

empregado apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social, para as devidas anotações 

por ocasião da concessão das férias. 

8.  Quanto ao Décimo Terceiro Salário, assim dispõe o Decreto-Lei nº 2.310, de 

1986: 

 Art  7º  Fica  instituída,  nos  termos  deste  Decreto-lei,  a  Gratificação  de  Natal  a  ser 

concedida aos funcionários, civis e  militares, da União, dos Territórios e das autarquias 

federais, e aos membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos 

Territórios e do Tribunal de Contas da União.  

        Art 8º A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 

funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano.  

        Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício 

será considerada como mês integral.  

        Art 9º A gratificação será paga no mês de dezembro de cada ano, além da 

remuneração a que fizer jus o funcionário, naquele mês.  

         §  1º  Entre  os  meses  de  janeiro  e  novembro  será  paga,  de  uma  só  vez,  como 

adiantamento da gratificação, metade da remuneração recebida no mês anterior.  

         §  2º  O  adiantamento  poderá  ser  pago  por  ocasião  das  férias  de  funcionário, 

desde que este o requeira no mês de janeiro correspondente. (Grifo nosso). 

9.  Vale  lembrar  que  o  Decreto-Lei  nº  2.310,  de  1986  trata  de  funcionários  os 

empregados e servidores públicos. 

CONCLUSÃO 

10.  Desta forma, no que se refere à concessão de férias para os empregados regidos 

pelo  Decreto-Lei  nº  5.452/1943,  cuja  anistia  tenha  sido  reconhecida  nos  termos  da  Lei  nº 

8.878, de 1994, aplicam-se os dispositivos constantes da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1943). 
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11.  Destarte, o empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente 

sua  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  para  que  nela  seja  anotada  a  respectiva 

concessão, que será, igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados, 

nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 135 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

12.  Quanto ao adiantamento do Décimo Terceiro Salário, observa-se o disposto no 

art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.310, de 1986.  

13.  Por todo o exposto, sugiro o encaminhamento dos autos a Comissão Especial 

Interministerial – CEI, para conhecimento e posterior envio a Coordenação-Geral de Gestão 

de  Pessoas  do  Ministério  da  Fazenda  para  providências,  observando  a  urgência  que  o  caso 

requer. 

14.   À consideração superior. 

Brasília,  30  de novembro   de 2010. 

 

CLEVER PEREIRA FIALHO ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
Matricula SIAPE nº 01708791 Chefe de Divisão 

De acordo. À Consideração da Senhora Diretora do Departamento de Normas 

e Procedimentos Judiciais. 

Brasília,   30    de  novembro   de 2010. 

 

GERALDO ANTÔNIO NICOLI 
Coordenador-Geral de Elaboração, 

Sistematização e Aplicação das Normas 

Aprovo.  Encaminhe-se  à  Comissão  Especial  Interministerial  -  CEI  conforme 

proposto. 

Brasília,  02   de    dezembro     de 2010. 

 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas eProcedimentos Judiciais 
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