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Exoneração de Cargo Efetivo

O que é

Forma de vacância de cargo público, decorrente do desligamento definitivo do Serviço Público
Federal, extinguindo a vinculação jurídica existente entre o servidor e a entidade onde se encontra
lotado.

O que devo saber

É competência do Reitor, vedada a subdelegação, exonerar de ofício os servidores ocupantes  de
cargos de provimento efetivo ou converter a exoneração em demissão (Art. 1° da Portaria MEC N°
430/2009).

A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor,  ou de ofício (Art.  34 da Lei  nº
8.112/90).

A exoneração de ofício dar-se-á: (Art. 34, § único, incisos I e II da Lei nº 8.112/90).

a) Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

b) Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.

Não será concedida exoneração ao servidor beneficiado com afastamento para estudo ou missão no
exterior  ou  no  país  para  participação em programa de  Pós  Graduação  Stricto  Sensu,  antes  de
decorrido período igual  ao do  afastamento,  ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa
havida com seu afastamento. (Art. 95, § 2º, e art. 96-A, § 5º da Lei nº 8.112/90).

O servidor que responde a processo administrativo disciplinar,  somente poderá ser exonerado a
pedido, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. (Art. 172, da
Lei nº 8.112/90).

O servidor exonerado terá direito a:

a) Indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, calculada com base na remuneração
do mês em que for publicado o ato exoneratório. (Art. 78, § 3º e 4º da Lei nº 8.112/90 incluído pela
Lei nº 8.216/91);

b) Indenização de férias relativa ao período das férias incompleto, na proporção de 1/12 (um doze
avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias calculados com base na
remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. (Art. 78, § 3° e 4º da Lei nº 8.112/90,
incluído pela Lei nº 8.216/91);

c) Gratificação Natalina (13º salário), proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a
remuneração do mês da exoneração, observando-se que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias
será considerada como mês integral. (Art. 63, § único e art. 65 da Lei nº 8.112/90).

O servidor em débito com o erário que for exonerado, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito
(Art. 47 da Lei nº 8.112/90).

Será restituída a ajuda de custo, quando, antes de decorridos três meses do deslocamento, o servidor
regressar,  pedir  exoneração  ou  abandonar  o  serviço. (Orientação  Normativa  SEDEP/MPOG
N°3/2013).

O servidor afastado pora tratamento de saúde não pode ser exonerado.



O que devo fazer

1. Manifestação expressa do interessado, com anuência da chefia imediata (preencher formulário
próprio, disponível no site da PROGEP – Documentos – Formulários);

2. Assinar declaração de que não responde a Processo Administrativo Disciplinar;

3.  Apresentar  Declaração  de  Débito  Patrimonial  (obtida  junto  à  Coordenadoria  de  Material  e
Patrimônio da PROAD);

4. Apresentar Declaração de regularidade da Biblioteca Central ou Setorial (para os que possuem
cadastro);

5. Assinar Autorização de acesso aos dados de bens e rendas;

O  Processo  é  encaminhado  à  Reitoria,  juntamente  com o  despacho  e  minuta  da  portaria  de
exoneração.  Após  a  emissão  da  Portaria  devidamente  assinada  pelo  Reitor,  o  NUGESI  faz  a
publicação da Portaria no Diário Oficial da União.

Retornando o processo ao NUGESI/CDP/PROGEP para anexar publicação da Portaria no DOU,
será enviado à Coordenadoria de Administração – CAD para o registro em sistemas específicos.

Base Legal

Artigos 34, 63, 65, 95, parágrafo 2º, 96-A, parágrafo 5º e art. 172 da Lei nº 8.112, 11/12/90 (DOU
12/12/90).

Artigo 47 da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/01) com a redação dada pela MPV nº 2.225-45,
de 04/09/01 (DOU 05/09/2001).

Artigo 78, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) incluídos pela Lei nº
8.216, de 13/08/91 (DOU 15/08/91).

Portaria MEC nº 430, de 05/05/2009 (DOU 07/05/2009).

Orientação Normativa SEDEP/MPOG n° 3, de 15/02/ 2013.


