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SERVIDOR AFASTADO PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU OU PARA CAPACITAÇÃO, TEM DIREITO A FÉRIAS COM O ADICIONAL DE 1/3 
RECONHECIDOS PELA JUSTIÇA. 

 

Em meados 2014 o SINASEFE através de sua assessoria jurídica ingressou com ação judicial perante a 

Justiça Federal visando assegurar o direito ao gozo de férias com o pagamento do adicional de 1/3, para 

todos os servidores que se afastarem para capacitação e/ ou para participação em programa de pós-

graduação stricto sensu, devendo referido período constar como efetivo exercício. 

Foi requerido também, fosse declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 5º, caput e §3º da 

Orientação Normativa nº 2/2011 cuja redação é seguinte: 

Art. 5° O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao exercício 
em que se der o seu retorno. 
(...) 
§ 3º O servidor em usufruto de licença capacitação ou afastamento para 
participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País fará jus às 
férias do exercício em que se der o seu retorno. 
  

O STJ em ações similares decidiu que faz jus o servidor às férias com o respectivo adicional, nos 

períodos correspondentes ao afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto 

sensu no país ou licença para capacitação, tendo em vista que referidos períodos são computados como 

de efetivo exercício, conforme disposição do artigo 102, IV e VIII, e, da Lei nº 8.112/90. 

Neste sentido, o judiciário acolheu nossos pedidos e, em primeira instância reconheceu o direito dos 

servidores ao gozo de férias e percepção do correspondente adicional de um terço durante todo o 

período de licença para capacitação e/ou afastamento para participação em programa de pós-graduação 

stricto sensu, sem prejuízo da contagem do tempo de afastamento como de efetivo exercício. 

Condenou ainda, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

– IFSP, ao pagamento dos valores relativos às férias e respectivo adicional de um terço, nos cinco anos 

anteriores à propositura da ação, que serão corrigidos nos termos do Manual de Procedimentos para 

Cálculos da Justiça Federal. 

A sentença está sujeita a recurso que será interposto obrigatoriamente do IFSP. 
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