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CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Remessa
necessária – Ação ordinária de cobrança –
Procedência  da  pretensão  deduzida  na
exordial  -  Servidor  público  municipal  –
Regime  jurídico  estatutário  -  Férias  não
gozadas  –  Conversão  em  pecúnia  -
Servidor  da  ativa  –  Impossibilidade  –
Modificação do decisum – Provimento. 

 É  firme  a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a
conversão  em  pecúnia  de  férias  só  se
justifica  quando  não  for  possível  a  sua
fruição, como nos casos de aposentadoria
ou de rompimento do vínculo, em razão da
vedação ao locupletamento ilícito por parte
da Administração.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao
reexame necessário, nos termos do voto do relator e de súmula de julgamento
de fl. retro.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de reexame necessário oriundo da
sentença de fls.  28/30,  prolatada pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da 5ª  Vara  da
Comarca  de  Guarabira  que,  nos  autos  da  ação  ordinária  de  cobrança
ajuizada por ODIEL FERNANDES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE
GUARABIRA,  julgou  procedente  a  pretensão  perseguida  na  inicial,  para
condenar a Municipalidade a pagar ao promovido as férias não gozadas dos
últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça, alegando inexistir interesse do  “parquet”, deixou de
opinar sobre a demanda  (fl. 39).

É o relatório.

V O T O.

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

Como é cediço, a Carta Magna, em seu art.
7º,  XVII,  assegura a todos os trabalhadores urbanos ou rurais o  “gozo de
férias  anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,  um terço  a  mais  do  que  o
salário normal”.

Adiante,  a  Carta  Política  estende
expressamente esta garantia aos ocupantes de cargo público. Veja-se:

Art.  39.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§  3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI,  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a
lei  estabelecer  requisitos  diferenciados  de  admissão
quando a natureza do cargo o exigir.
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Sobre o direito à indenização de férias não
usufruídas, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que a sua conversão em pecúnia só se justifica quando não for possível a
sua fruição, como nos casos de aposentadoria ou de rompimento do vínculo,
em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração.

Portanto,  se  enquanto  mantida  a  relação
com a Administração o servidor não usufruir do gozo das férias, no momento
da ruptura do vínculo  funcional  é que fará  jus à  indenização,  em face do
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 

No  caso  em  comento,  portanto, em  que
pesem  os  fundamentos  utilizados  pelo  magistrado  de  base,  a  sentença
primeva merece reforma, não fazendo jus o autor a indenização pleiteada. É
que o  promovente  é  servidor  efetivo  do  Município  de  Cuitegi  (fl.  05),  não
havendo notícias nos autos de sua exoneração.  

Sobre o assunto, veja-se o seguinte julgado
do STF:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas –
bem como outros direitos de natureza remuneratória –
em indenização pecuniária,  por  aqueles  que não mais
podem  delas  usufruir.  Possibilidade.  Vedação  do
enriquecimento  sem  causa  da  Administração.  4.
Repercussão  Geral  reconhecida  para  reafirmar  a
jurisprudência  desta  Corte.
(ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
julgado  em  28/02/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG
06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013 )”    

No mesmo sentido,  esta  Corte  de Justiça
decidiu:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  MUNICIPAL.
VÍNCULO  ESTATUTÁRIO.  PRETENSÃO  AO
PAGAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  NATALINA,
FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.  APELO DO
AUTOR.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  ADIMPLEMENTO
MEDIANTE  PECÚNIA.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  RUPTURA  DO  VÍNCULO
FUNCIONAL.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO GOZO
DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO E
REMESSA  OFICIAL.  VERBA  RELATIVA  A
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  NÃO  COMPROVAÇÃO
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DA  QUITAÇÃO.  ÔNUS  DO  ENTE  FEDERADO.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO AUTOR
E  DESPROVIMENTO  DO  REEXAME  OFICIAL  E
RECURSO DO DEMANDADO. A Administração pública
está proibida de converter em pecúnia as férias a que
tem direito  o servidor.  Porém, se não há mais  vínculo
com o serviço público,  por  aposentadoria,  exoneração
ou demissão, o servidor tem direito a receber a devida
indenização  pelas  férias  não  gozadas  oportunamente,
inclusive o terço constitucional. É possível o pagamento
do terço constitucional de férias pela edilidade, mesmo
que  não seja  comprovado o  gozo.  Nos  termos  do  art.
333,  II,  do  CPC,  é  ônus  do  município  provar  a
ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
que  afaste  o  direito  do  servidor  ao  recebimento  das
verbas pleiteadas, do qual não se desincumbiu. [...] (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00028663520128150141,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 12-
04-2016)” 

D I S P O S I T I V O 

Por  essas  razões,  dá-se  provimento  ao
reexame  necessário  para  julgar  improcedente  a  pretensão  deduzida  na
exordial. 

Na  hipótese,  face  a inversão  da
sucumbência,  bem  como  considerando  o  baixo  valor  atribuído  à
causa,  condeno  o  autor  a  pagar  as  custas  processuais  e  os
honorários advocatícios, que fixo  em R$ 1.000,00 (mil reais), nos
termos dos §§ 2º, 6º e 8º do art.  85 do NCPC,  ressalvando-se,
entretanto, o disposto no art. 98, § 3º. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.
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Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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