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NOTA TÉCNICA Nº 124 /2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP  
 

Assunto: Consulta. Possibilidade de usufruto de 60 dias consecutivos de férias anuais, de 

que trata o art. 66 da Lei Complementar Estadual nº 15, de 1990, a servidor ocupante do 

cargo de Procurador Estadual que tenha sido nomeado para cargo comissionado no âmbito 

do Poder Executivo Federal. 
 
 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.   Vem ao exame desta Secretaria de Gestão Pública os autos em epígrafe, por meio dos 

quais a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no PARECER 

PGFN/CJU/COJPN Nº 827/2015, questiona acerca da possibilidade de usufruto de férias 

individuais de 60 dias consecutivos, por servidor ocupante do cargo de Procurador do 

Estado do Rio de Janeiro, nomeado para o exercício de cargo comissionado, DAS 101.6, 

no âmbito do Poder Executivo Federal. 

 2.   Sobre o objeto dos autos, este Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de 

Pessoal – DENOP/SEGEP/MP, acompanha o entendimento da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, consubstanciado no parecer retromencionado, no sentido de 

que o servidor nomeado para cargo comissionado está condicionado às regras 

vigentes no âmbito do órgão cessionário, bem como informa o entendimento vigente 

no âmbito do SIPEC, no sentido de inexistir possibilidade de averbação, na esfera 

federal, do tempo de férias não usufruídas na esfera estadual. 

 

ANÁLISE 
 

3.   A consulta se originou de pedido de averbação, na esfera federal, de períodos 

aquisitivos de férias, que, no regramento estadual são de 60 (sessenta) dias, as quais foram 

usufruídas por servidor ocupante do cargo de Procurador Estadual  antes de sua posse no 

cargo comissionado de Secretário-Adjunto Executivo, DAS 101.6. 

 4.   Ao analisar o pleito, a PGFN[1] entendeu que o servidor, ao assumir cargo 

comissionado, sujeita-se às regras vigentes do órgão cessionário, as quais, no caso posto 

em voga, são as disposições da Lei nº 8.112, de 1990 e da Orientação Normativa nº 2, de 

2011. Esses regramentos limitam o usufruto de férias a 30 dias anuais, o que difere da 

regra estadual.  

https://seimp.planejamento.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=557065&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001556&infra_hash=04e9467bb1c10dfadf6887c97d467c3c7b
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5.   Sobre o assunto, esta Secretaria de Gestão Pública já se manifestou por intermédio da 

NOTA TÉCNICA Nº 112/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, disponível para consulta no 

CONLEGIS, no seguinte endereço eletrônico: www.servidor.gov.br, no link legislação, no 

sentido de não inexistir a possibilidade de averbação, na esfera federal, do tempo de férias 

não usufruídas na esfera estadual. 

 6.   Assim, o usufruto de férias pelos servidores em exercício no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do SIPEC é de 30 dias. Ademais, pode-se inferir, s.m.j., que, ao 

assumir um cargo comissionado, o servidor deixou de executar as atribuições do cargo 

efetivo de Procurador Estadual, que lhe garantia o usufruto das férias individuais anuais de 

60 dias, nos moldes do art. 66 da Lei Complementar nº 15, de 1990, sujeitando-se, 

enquanto perdurar a ocupação do cargo em comissão, às normas vigentes no âmbito do 

órgão ou entidade cessionário. 

 7.   Pertinente colacionar, ainda, a título de complementação, que o Supremo Tribunal 

Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 602.381 interposto pela Advocacia-Geral 

da União, reverteu decisão que havia dobrado o período de descanso dos Procuradores 

federais, para que se apliquem as disposições do art. 5º da Lei nº 9.527, de 1997, o qual 

estabelece expressamente as férias de 30 dias aos membros da AGU. 

 8.   Assim, conforme bem delineado pela PGFN, caberá ao consulente observar a 

manifestação vigente no âmbito deste Órgão Central do SIPEC, no que concerne ao 

usufruto de férias de servidor em exercício nos órgãos e entidades integrantes do SIPEC, 

conforme disposto no art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990, no art. 5º da Lei nº 9.527, de 1997 e 

na Orientação Normativa nº 2, de 2011. 

 

CONCLUSÃO 
 

9.   Com estas informações, sugere-se a restituição dos autos à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN para conhecimento e providências subsequentes. 

À deliberação superior. 

 

 

CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA 

Técnica da DILAF 
MARCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens, 

Licenças e Afastamentos – DILAF 
 

 

http://www.servidor.gov.br/
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Aprovo. Restitua-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na forma 

proposta. 

 

Ana Cristina Sá teles D'ávila 
Diretora Substituta do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 


