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NOTA TÉCNICA Nº 42/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP  

Assunto: Pagamento da gratificação natalina a servidor que solicitou vacância por posse 

em outro cargo inacumulável. 

 

 

                                                                                SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1.  Trata-se de consulta da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério das Comunicações – CGGP/MC acerca do pagamento da gratificação natalina a 

servidor que solicitou vacância por posse em outro cargo inacumulável. 

 

2.  Considerando que a posse se dará em cargo integrante do quadro de pessoal 

do Tribunal de Contas da União – TCU, o servidor ficará subordinado às normas 

administrativas próprias do respectivo tribunal, que não está vinculado ao Poder Executivo 

e tampouco ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, de forma que o  

pagamento da gratificação natalina deverá ocorrer nos termos da Portaria TCU nº 214, de 

30 de setembro de 2003 (cópia em anexo), visto que o TCU não está submetido às 

disposições do art. 17 da Lei nº 7.923, de 1989. 

                                                                                                                                ANÁLISE  

 

3.  De saída, verifica-se que a problemática reside no conflito de entendimento 

entre a Agência Nacional de Telecomunicações e o Tribunal de Contas da União acerca do 

pagamento da gratificação natalina a servidor que solicitou vacância por posse em outro 

cargo inacumulável.  

 

4.  De acordo com os autos, o servidor solicitou o pagamento da gratificação 

natalina proporcional ao período de 01 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2014 (data da 

vacância), equivalente a 4/12 (quatro doze avos) relativo ao tempo de serviço na Anatel. 

Por sua vez, o TCU entende que o servidor somente receberá 8/12 (oito doze avos) de 

gratificação natalina por aquele órgão, nos termos do art. 2 da Portaria TCU nº 214, de 30 

de setembro de 2003, in verbis: 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, e considerando o disposto no Decreto-Lei nº 



2.310, de 22 de dezembro de 1986, e nos arts. 61, inciso II, e 63 a 66 da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1º A gratificação natalina de que tratam os arts. 61, inciso II, e 63 a 66 da Lei 

nº 8.112, de 1990, será paga aos servidores ativos e inativos, bem como aos 

beneficiários de pensão civil do Tribunal de Contas da União, nos termos desta 

Portaria. 

Art. 2º A gratificação natalina devida aos servidores ativos corresponde a tantos 

doze avos da remuneração do mês de dezembro quantos forem os meses de efetivo 

exercício do servidor no ano. 

[...] 

 

5.  Destaque-se que a Anatel entende que compete ao TCU o pagamento 

integral da gratificação natalina, em observância ao disposto no Parecer 2/2014/ADJ/PFE-

Anatel/AGU, da Procuradoria Especializada junto aquela autarquia, na Nota Técnica nº 

01/2011/DENOP/SRH/MP, e no Ofício-Circular nº 83/SRH/MP. 

  

6.  Instada a se manifestar, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério das Comunicações – CGGP/MC mediante a Nota Técnica nº 13484/2014/SEI-

MC, apresentou minucioso estudo quanto à matéria em questão, assim se pronunciou: 

 
21. [...] torna-se coerente o entendimento que independente dos cargos ocupados ao 

longo do ano, desde que não haja interrupção ou rompimento do vínculo jurídico 

com a Administração pública, a gratificação do servidor deverá ser paga 

integralmente pela mesma fonte que pagar a remuneração de dezembro, 

considerando os meses trabalhados no exercício e a remuneração a qual fizer jus 

em dezembro. 

22. Fala-se em fonte pagadora, uma vez que alguns servidores poderão estar 

cedidos ou requisitados. E o órgão de exercício nem sempre é o responsável pelo 

pagamento da remuneração do servidor. 

23. Assim, independente do valor e dos cargos que o servidor tiver ocupado no 

exercício, o órgão que pagar a remuneração do mês de dezembro, será responsável 

por pagar integralmente a gratificação natalina a que o servidor tiver direito. 

Deverá ser paga de forma integral, computando todos os meses trabalhados no 

exercício, e não apenas proporcionalmente aos meses em que o servidor estiver em 

exercício em determinado órgão. 

 

7.   Preliminarmente, cumpre-nos observar que a concessão do décimo terceiro 

salário é um direito de todo trabalhador, previsto no art. 7º, inciso VIII, da Constituição 

Federal, sendo seu pagamento feito com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria.  

 

8.   No que se refere aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais, o art. 63 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

estabelece o seguinte: 



 

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.  

 

9.   Da leitura dos dispositivos supra, verifica-se que a gratificação natalina (13º 

salário) é devida aos servidores públicos federais, utilizando como base de cálculo a 

remuneração referente ao mês de dezembro, desde que tenha havido, no respectivo ano, 

o efetivo exercício prestado pelo servidor no cargo ou função pública.  

 

10.   Sobre o assunto, a extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério 

emitiu o Ofício-Circular nº 83/SRH/MP, de 18 de dezembro de 2002, o qual estabeleceu 

que a gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, é uma 

gratificação salarial paga aos servidores públicos federais, utilizando-se como base de 

cálculo a remuneração referente ao mês de dezembro conforme dispõe o art. 63 da Lei nº 

8.112, de 1990. Esclareça-se que a expressão “por mês de exercício no respectivo ano”, 

utilizada no mencionado dispositivo legal deve ser entendida como sendo o tempo de 

efetivo exercício prestado pelo servidor.  

 

11.  Ademais, estabeleceu que o pagamento da gratificação natalina será 

efetuado de forma integral, tomando-se por base a remuneração do mês de dezembro, 

desde que no respectivo ano tenha havido efetivamente o exercício em quaisquer cargos 

e/ou funções públicas. 

 

12.   O referido entendimento também é aplicado no que diz respeito à 

substituição de titular de cargo ou função de direção ou chefia. Saliente-se que a então 

Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas da extinta 

SRH/MP, por meio da Nota Técnica nº 609/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 26 de 

novembro de 2009, se manifestou no sentido de que os valores percebidos a título de 

substituição dos ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou chefia somente 

podem servir para base de cálculo da gratificação natalina, desde que a substituição tenha 

ocorrido no mês de dezembro.  

 

13.   A extinta Secretaria de Recursos Humanos também se manifestou por 

intermédio da Nota Técnica nº 01/2011/DENOP/SRH/MP, de 05 de janeiro de 2011, no 



sentido de que o servidor investido em cargo público poderá utilizar o tempo de serviço 

prestado em outro cargo público para fins de percepção de gratificação natalina, desde que 

não tenha havido interrupção de interstício entre a exoneração e a nomeação no novo 

cargo, em consonância exata com o que estabelece o art. 100 da Lei nº 8.112, de 1990.  

 

14.  A respeito do assunto, cabe transcrever a tabela explicativa disposta na 

NOTA INFORMATIVA Nº 305/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 26 de maio de 2010, 

da então Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas, que 

tratou acerca das consequências administrativas do instituto da recondução em virtude do 

pedido de vacância para tomar posse em outro cargo inacumulável ou exoneração. 

Vejamos: 

 

Servidor Nova situação Instituto Conseqüências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estável 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posse em outro 

Cargo público 
 

 

 

 

 

 
Posse em outro cargo 

inacumulável 

Poderá ser reconduzido ao antigo cargo, 

desde que não seja aprovado no estagio 

probatório e não obtenha a estabilidade. 
Obs.: caso o novo cargo seja federal, 

poderá usufruir as férias e perceber 

gratificação natalina neste cargo, caso 

não tenha usufruído, e desde que não 

haja quebra de interstício. 

 

 

 
Exoneração a pedido 

Poderá ser reconduzido ao antigo cargo, 

desde que não seja aprovado no estágio 

probatório e não obtenha a estabilidade. 
Obs.: independentemente da esfera do 

novo cargo, terá que cumprir novo 

interstício para usufruir férias e perceber 

gratificação natalina.  

 
Emprego público 

ou privado 

 
Só se aplica a 

exoneração 

Haverá a quebra do vínculo entre o 

servidor e a Adm. Não poderá ser 

reconduzido. Será indenizado em relação 

às férias e a gratificação natalina. 

 

 

 

 

 

 

 
Não estável 

 

 

 

 
Posse em outro 

Cargo público 
 

 

 

 
Posse em outro cargo 

inacumulável 

Não poderá ser reconduzido ao antigo 

cargo.  
Obs.: caso o novo cargo seja federal, 

poderá usufruir as férias e perceber 

gratificação natalina neste cargo, caso 

não tenha usufruído, e desde que não 

haja quebra de interstício. 

 
Exoneração a pedido 

Não poderá ser reconduzido ao antigo 

cargo, sendo indenizado em relação às 

férias e a gratificação natalina. 

 
Emprego público 

ou privado 

 
Só se aplica a 

exoneração 

Haverá a quebra do vínculo entre o 

servidor e a Adm. Não podendo ser 

reconduzido. Será indenizado em relação 

às férias e à gratificação natalina. 

 

15.  Isto posto, o entendimento da CGGP/MC contido na Nota Técnica nº 

13484/2014/SEI-MC encontra-se em consonância ao do órgão central do SIPEC. Isto 



posto, no âmbito do Poder Executivo Federal, entende-se que: 

a) a base de cálculo da gratificação natalina é a remuneração do mês de 

dezembro, situação que importa no reconhecimento dos valores recebidos 

nesse mês para o seu cálculo; 

 

b) o servidor que solicitou vacância por posse em outro cargo inacumulável 

poderá utilizar o tempo de serviço prestado em outro cargo público para fins 

de percepção de gratificação natalina, desde que não tenha havido 

interrupção de interstício entre a exoneração e a nomeação no novo cargo; e 

 

c) independente do valor e dos cargos que o servidor tiver ocupado no 

exercício, o órgão que pagar a remuneração do mês de dezembro, será 

responsável por pagar integralmente a gratificação natalina a que o servidor 

tiver direito, computando todos os meses trabalhados no exercício, e não 

apenas proporcionalmente aos meses em que o servidor estiver em exercício 

em determinado órgão. 

 

16.  No entanto, importa destacar que, esta Secretaria de Gestão Pública tem a 

prerrogativa de, como Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, exercer 

privativamente a competência normativa em assuntos relativos ao pessoal civil do Poder 

Executivo no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional (em se tratando de fundações públicas), conforme dispõe o artigo 17 da Lei nº 

7.923, de 12 de dezembro de 1989, bem como o dever de acompanhar e supervisionar a 

apuração de irregularidades concernentes nas folhas de pagamento de pessoal civil da 

administração pública federal, conforme estabelece o Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 

2014.  

 

17.  Ressalte-se, por oportuno, que as manifestações deste Órgão Central do 

SIPEC não vinculam órgãos de outros poderes, bem como os entes federados dos Estados, 

dos Municípios e o Distrito Federal, mas somente os órgãos e entidades integrantes do 

sistema SIPEC. 

                                                                                                                        CONCLUSÃO  

18.  Nesse contexto, considerando que a posse se dará em cargo integrante do 

quadro de pessoal do Tribunal de Contas da União – TCU, o servidor ficará subordinado às 

normas administrativas próprias do respectivo tribunal, que não está vinculado ao Poder 

Executivo e tampouco ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, de forma 



que o pagamento da gratificação natalina deverá ocorrer nos termos da Portaria TCU nº 

214, de 30 de setembro de 2003 (cópia em anexo), visto que o TCU não está submetido às 

disposições do art. 17 da Lei nº 7.923, de 1989. 

 

19.  Com tais esclarecimentos, sugere-se o retorno dos autos à Coordenação-

Geral de Gestão de Pessoas do Ministério das Comunicações – CGGP/MC, para 

conhecimento e demais providências de sua alçada.  

 

À deliberação da Senhora Coordenadora-Geral.  

 

Brasília,  18  de  maio de 2015. 

 

 

 

MÁRCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens, Licenças e Afastamentos – DILAF 

 

De acordo. À deliberação do Senhor Diretor, para apreciação dos termos 

técnicos expostos e, se de acordo, encaminhamento à Coordenação-Geral de Gestão de 

Pessoas do Ministério das Comunicações – CGGP/MC. 
 

Brasília,  18  de  maio de 2015. 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

 

Aprovo. Retorne-se à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério das Comunicações – CGGP/MC, na forma proposta.  

  

Brasília,  18  de  maio de 2015. 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 


