
ILUSTRÍSSIMO SENHOR ..... (PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
UNIVERSIDADE ..../INSTITUTO FEDERAL .................../CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO 
DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  

(NOME DO REQUERENTE), servidor público federal, vem, respeitosamente, ante 
Vossa Senhoria, apresentar PEDIDO DE CANCELAMENTO/REPROGRAMAÇÃO DE 
FÉRIAS, o que faz pelas seguintes razões de fato e de direito:  

O(A) requerente agendou férias para gozo no período de __/__/____ a __/__/
____ relaTvo ao exercício de _______ (ano). Entretanto, em razão da decretação do 
estado de calamidade pública decorrente da Pandemia do COVID-19 no Brasil e no 
mundo, as medidas de isolamento social, restrições de locomoção intermunicipal, 
interestadual e internacional, impedimento de funcionamento de aTvidades não 
consideradas essenciais ou estratégicos, estão trazendo como consequência a 
permanência domésTca compulsória da maioria da população, impedindo o gozo de 
férias inicialmente agendadas. 

Desse modo, fulcro no disposto no art. 80 da Lei nº 8.112/90, que prevê 
expressamente a possibilidade de interrupção das férias na hipótese de calamidade 
pública, o(a) requerente postula o cancelamento/reagendamento de suas férias para 
período a ser indicado posteriormente ao restabelecimento regular das aTvidades e 
encerramento do afastamento social.  

Destaca que eventual indeferimento do cancelamento/reagendamento das férias 
trará ao(à) requerente um grave prejuízo, visto que não conseguirá gozar suas férias no 
período inicialmente indicado, coincidente com o período de estado de calamidade 
pública!  

Tal pedido se jusTfica à medida em que se trata de uma situação excepcional, 
não prevista ou moTvada pelo Administrador, e menos ainda pelo administrado. 

Por fim, vale destacar que os servidores públicos federais permanecem 
contribuindo com diversas aTvidades voltadas ao combate à pandemia, e devem estar à 
disposição para atuação em outras frentes para enfrentamento da calamidade pública 
instaurada. 

Assim, não se mostra razoável que a Administração mantenha as férias da 
requerente em período em que esta restava impossibilitada de gozá-las.  



Isto posto, o(a) requerente passa a requerer a Vossa Senhoria o acolhimento do 
presente pedido para o fim de obter o cancelamento/reagendamento de suas férias 
para período a ser indicado posteriormente ao restabelecimento regular das aTvidades 
e encerramento do afastamento social. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Porto Alegre, __ de ____ de 2020. 

(NOME DO/A REQUERENTE) 


