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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
COBRANÇA  DE  VERBAS  SALARIAIS.  FÉRIAS  E
RESPECTIVO  TERÇO.  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO
QUANTO  À  PARCELA  CONSTITUCIONAL.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO
EFETIVO  GOZO.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO
CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DA  CORTE
SUPERIOR E DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.   

- É direito líquido e certo de todo servidor público, o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço  a  mais  do  que  o  salário  normal,  seja  seu
vínculo decorrente de cargo efetivo ou em comissão,
considerando  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de
retenção injustificada.

-  “O  servidor  exonerado  do  cargo  efetivo,  ou  em
comissão,  perceberá  indenização  relativa  ao  período
das férias a que tiver direito, na proporção de um doze
avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a
quatorze dias.” (STJ - MS 14.681, DJe 23/11/2010).

- “O não pagamento do terço constitucional àquele que
não  usufruiu  o  direito  de  férias  é  penalizá-lo  duas
vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao
descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e
psíquica  do  trabalhador;  segundo  por  vedar-lhe  o
direito  ao acréscimo financeiro  que teria  recebido se
tivesse  usufruído  das  férias  no  momento  correto”.
(Precedente do STF - RE 570908/RN)
 
-  Incumbe  à  parte   diligenciar  a   juntada   de   prova,
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 quando a mesma se encontra em seus próprios arquivos.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER OS RECURSOS. 

RELATÓRIO

Ercília Lira de Macena   ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de

Guarabira  objetivando,  em síntese,  o recebimento de férias não gozadas e a parcela

constitucional,  relativas  ao período trabalhado,  que foi  de  15/05/2009 a  dezembro de

2012.

O  pedido  fora  julgado  procedente,  fls.100/102,  sendo  o  demandado

condenado  a  pagar  à  promovente  02  (dois)  períodos  de  férias  completos  e  01(um)

proporcional (7/12 avos), bem como o respectivo terço.

Inconformado, apelou o promovido, alegando, em resumo, que a autora não

acostou, aos autos, o requerimento administrativo das férias no lapso pleiteado, desse

modo,  não  comprovou  que  efetivamente  entrou  em gozo,  portanto  não  tem direito  a

percepção do terço.

Foram apresentadas contrarrazões às fls.110/117.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando

pela continuidade do feito, contudo, não se pronunciou quanto ao mérito da demanda –

fls.128/129.

É o breve relatório.

 

VOTO

O cerne da questão consiste em saber se o servidor púbico ocupante de
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cargo comissionado faz jus, quando exonerado, à percepção das verbas acima referidas,

as quais não foram adimplidas pela administração.

O §3.º, do artigo 39, da Constituição Federal, dispõe:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7.º, 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.

Por  sua  vez,  o  artigo  7.º,  da  Carta  Maior  reza:  “são  direitos  dos

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição

social:

(...)
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às
de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim;
VII  –  décimo  terceiro  salário  com  base  na  remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;
XVII  –  gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo
menos,  um  terço  a  mais  do  que  o  salário  normal;”
(grifei)

Da  leitura  desses  dispositivos,  tem-se  que,  em  nenhum  momento,  a

Constituição condiciona o pagamento da parcela constitucional ao gozo de férias. Tão

somente confere que o servidor desfrute do benefício com, pelo menos, um terço a mais

do que o salário normal. 

Ora, se não houve oportunidade de usufruir as férias, durante o período em

que detinha vínculo com a administração, nada mais justo recebê-la na forma de pecúnia.

A jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal,  em casos  análogos,  vem

reconhecendo  a  necessidade  de  recebimento  do  referido  benefício,  acrescido  do
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respectivo terço, independentemente do exercício desse direito, sob pena de ofensa à

norma constitucional. Vejamos:

EMENTA:  DIREITOS CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO
ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EM  LEI.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SUPREMO  TRIBUNAL.
RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  O  direito
individual  às férias é adquirido  após o período de doze  meses
trabalhados,  sendo devido o pagamento  do terço constitucional
independente  do  exercício  desse  direito.  2.  A  ausência  de
previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço
constitucional  aos  servidores  exonerados  de  cargos
comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do
terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é
penalizá-lo  duas  vezes:  primeiro  por  não  ter  se  valido  de  seu
direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e
psíquica  do  trabalhador;  segundo  por  vedar-lhe  o  direito  ao
acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das
férias  no  momento  correto.  4.  Recurso  extraordinário  não
provido.1

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  FÉRIAS.  PERÍODOS  NÃO
GOZADOS  EM  ATIVIDADE.  RECEBIMENTO  EM  PECÚNIA.
ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO
ART. 7.º DA MAGNA CARTA. ADMISSIBILIDADE. O Tribunal de
Justiça  de  São  Paulo,  ao  acolher  o  pedido  do  autor, apenas
conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7.º da Lei
das Leis.  Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a
Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao
argumento  de  absoluta  necessidade  do  serviço,  impõe-se  a
indenização correspondente, acrescido do terço constitucional. De
outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o direito não
lhe  acarreta  punição  ainda  maior;  qual  seja,  a  de  deixar  de
receber  a  indenização  devida  com  o  acréscimo  constitucional.
Procedimento esse que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito
do  Estado.  Agravo  Regimental  a  que  se  nega  provimento.
(Recurso Extraordinário n.º 324.880-AgR, REl.: Min. Carlos Britto,
Primeira Turma, D.J.: 10/03/2006.)

Nesse norte, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO  DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO.  FÉRIAS.
EXONERAÇÃO.  PERÍODO  NÃO  USUFRUÍDO.  INDENIZAÇÃO

1RE 570908/RN, Min.: Cármen Lúcia, D.J.: 16/09/2009, Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

Des. José Ricardo Porto
4



AP E RO. 0002259-62.2013.815.0181

DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O servidor exonerado
do  cargo  efetivo,  ou  em  comissão,  perceberá  indenização
relativa ao período das férias a que tiver direito, na proporção
de  um doze  avos  por  mês  de  efetivo  exercício,  ou  fração
superior a quatorze dias. II - In casu, a impetrante trouxe 24/12
(vinte  e  quatro  e  doze  avos)  de férias  adquiridos  no órgão de
origem  e  devidamente  averbados  nos  seus  assentamentos
funcionais,  mais  235/12  (duzentos  e  trinta  e  cinco  doze  avos)
relativos ao tempo de efetivo exercício do cargo em comissão no
extinto TFR e, posteriormente, neste e. STJ. Como efetivamente
gozou 240/12 (duzentos e quarenta doze avos), remanesce saldo
de 19/12 (dezenove doze avos) de férias indenizáveis,  eis que
impossibilitado  o  gozo  diante  da  exoneração  da  impetrante.
Segurança  concedida.(MS  14681/DF,  Rel.:  Ministro  FELIX
FISCHER, Corte Especial, D.J.: 06/10/2010) grifei

Com efeito, as férias consubstanciam uma garantia do servidor e, apesar de,

à  primeira  vista,  prestarem-se  apenas  para  o  descanso  do  trabalho,  o  seu  caráter

pecuniário não pode ser desconsiderado. 

Assim,  faz  jus  o  funcionário  à  indenização correspondente,  sob pena de

locupletamento indevido da Administração.

 

Portanto, não demonstrando, o Ente Municipal, que efetivamente pagou as

verbas pleiteadas, estas são devidas.

Nesse sentido, apresento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL  CÍVEL.  Preliminar  de  incompetência  do  Juízo.
Servidor  Público  estatutário.  Competência  da  Justiça  Comum.
(…). Tendo o Pleno do STF referendado a liminar anteriormente
concedida na ADI nº 3.395, permanecem sob a competência da
Justiça  Estadual  as  ações  decorrentes  de  servidores  públicos
estatutários, aplicando-se a Súmula nº 137, do Superior Tribunal
de Justiça: “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar
ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao
vínculo estatutário”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
Servidor público municipal.  Salários e gratificação natalina.
Falta  de  pagamento.  Presunção  de  veracidade  não  elidida
pela Municipalidade. Verbas devidas. Desprovimento do apelo.
Manutenção  da  sentença.  Haja  vista  que  a  alegação  de
pagamento  de  verbas  trabalhistas  representa  fato  extintivo  de
direito,  compete ao empregador produzir provas capazes de
elidir  a  presunção  de  veracidade  existente  em  favor  dos
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servidores, que buscam o recebimento das verbas salariais
não pagas.” 2  (grifei).

“AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  ―  PRELIMINAR  ―
INÉPCIA DA INICIAL ― REJEIÇÃO ― SERVIDORA PUBLICA ―
VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS  PELO  MUNICÍPIO  ―
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  ILEGALIDADE  ―  DIREITO
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE ― CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA  ―  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 1) A retenção de vencimento configura ato ilegal,
violador  de  direito  líquido  e  certo  de  servidor  público
municipal. 2) O Poder Público tem a obrigação constitucional
de  remunerar  seus  servidores,  ativos  e  inativos,  com
estipêndios  nunca  inferiores  ao  salário-mínimo  nacional
unificado. 3) Incumbe à parte diligenciar a juntada de prova,
quando a mesma se encontra em seus próprios arquivos.” 3

(grifei)

“MANDADO DE SEGURANÇA.  Servidores  Públicos  Municipais.
Retenção de salários. Impossibilidade. Art. 7º, X, da Constituição
Federal. Concessão da ordem. Remessa Oficial. Bloqueio sobre o
FPM e repasse de ICMS. Possibilidade, em vista da necessidade
de cumprimento imediato da ordem. Exclusão da condenação em
honorários  advocatícios.  Súmulas  512/STF  e  105/STJ.
Provimento parcial da remessa. É direito líquido e certo de todo
servidor público perceber seu salário pelo exercício do cargo
desempenhado, nos termos do artigo 7º, X, da Carta Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção
injustificada. (...).  É  incabível  em  sede  de  mandado  de
segurança, condenação em honorários advocatícios, conforme se
depreende  das  Súmulas  512  do  Pretório  Excelso  e  105  do
Superior Tribunal de Justiça.” 4  (Grifei). 

Desse modo, deve ser reconhecido o direito ao benefício em comento, em

forma de pecúnia, juntamente com o terço, nos termos da sentença.

Por  essas  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  E  À  REMESSA

OFICIAL, mantendo-se a decisão primeva, em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.

2 - TJPB. Processo n. 019.2005.000306-0/001. 1ª Câmara Cível. Rel. Manoel Soares Monteiro. Julg. 20/07/2006. DJ.
25/07/2006.
3 AC nº 023.2004.000510-2/001 –  Rel. Des. Manoel Paulino da Luz. Pub. em 02/03/2007.
4 RO nº 037.2005.004497-5/001. Rel. Des. Manoel Soares Monteiro. Pub. Em 22/9/2006.
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Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

                                                        J/05
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