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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR EXONERADO. 
POSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA. 
PRECEDENTES.  PAGAMENTO  DEVIDO. 
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA,  POR FORÇA 
DA  DECLARAÇÃO  INCIDENTAL  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.  5º  DA LEI Nº 
11.960/09, REALIZADO NO JULGAMENTO DA ADIN 
4.357/DF.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  APELO. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA. 

Se o servidor foi exonerado e não usufruiu das férias 
legalmente  devidas,  impõe-se  o  pagamento  da 
indenização, com a conversão do citado benefício em 
pecúnia,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da 
Administração Pública. 

“  (…) 3. In casu, é que, em casos idênticos,  esta  
corte  não  levou  em  consideração  o  fato  de  o  
servidor estar ou não em atividade para assegurar-  
lhe  a  conversão  em  pecúnia  por  férias  não  
usufruídas. Prevaleceu tese segundo a qual,  se a  
Constituição da República (arts. 7º, XVII c/c 39, § 3º)  
garante ao servidor direito a férias remuneradas, o  
impedimento  em  gozá-las,  em  face  do  serviço  
público, gera para o estado dever de indenizá-las,  
sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da  
administração  pública.  4.  Vê-se,  portanto,  que  o  
acórdão  impugnado  está  em  conformidade  com  o  
entendimento deste tribunal que, desde 2006, enfrenta  
a matéria e vem decidindo com base no princípio geral  
de  direito  que  veda  locupletamento  sem  causa.  5.  
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STF;  ARE-AgR-ED 
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662.624; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/02/2013; DJE  
28/02/2013; Pág. 34) 

VISTOS

Trata-se de  Remessa Oficial  e  Apelação Cível,  esta  interposta pelo 

Município  de  Guarabira contra  sentença  de  fls.  33/35,  que  julgou  procedente  o 

pedido inicial  aviado na  Ação de Cobrança proposta  por José Carlos Maciel de 
Carvalho.

No decisum impugnado, o Juiz sentenciante condenou o promovido a 

pagar  ao  promovente  um  período  de  férias  proporcionais  (de  30/07/2008  a 

31/12/2008- 5/12 avos), e dois períodos de férias integrais e um proporcional ( de 

01/01/2009 a 01/06/2011- 05/12 avos), tudo acrescido de um terço, com base na 

remuneração vigente na data da exoneração do autor, com juros de mora e correção 

monetária, na forma da Lei nº 11.960/2009, a partir da sua vigência. Em período 

anterior, determinou a aplicação da correção pelo INPC, bem como aos honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ( fls. 

33/35).

Inconformada, apelou a Edilidade, fls. 38/41, alegando, em suma, que 

a  concessão  do  terço  de  férias  está  condicionada  ao  seu  gozo  e  requerimento 

administrativo, pelo que requer o provimento do seu recurso, com a improcedência 

da ação. 

Contrarrazões ofertadas, fls. 46/51.

É o relatório. 

DECIDO

Tratando-se a hipótese dos autos também de recurso oficial, devolve-

se o conhecimento pleno da questão posta no caderno processual. 

Pois bem, na decisão refutada, o Douto Magistrado julgou procedente 

a  demanda,  para  condenar  a  Edilidade  ao  pagamento  das  férias,  integrais  e 

proporcionais,  mais  o  respectivo  terço,  ao  servidor  que  foi  exonerado  da 

Administração,  tudo convertido em pecúnia. 
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Quanto ao tema, a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade da 

conversão de férias em pecúnia, quando estas não foram gozadas pelo servidor, e 

mesmo sem existir requerimento administrativo, vejamos:

 
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(RE 570908,  Relator(a):   Min. 
CÁRMEN LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 16/09/2009,  REPERCUSSÃO 
GERAL  -  MÉRITO  DJe-045  DIVULG  11-03-2010  PUBLIC  12-03-2010 
EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33.)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  ALEGADA  OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO.  
MANIFESTAÇÃO  SOBRE  A  CIRCUNSTÂNCIA  DE 
ENCONTRAR-SE O SERVIDOR EM ATIVIDADE. ÓBICE À  
CONVERSÃO  DE  FÉRIAS  NÃO  USUFRUÍDAS  EM 
PECÚNIA.  AUSÊNCIA  DE  AMPARO  LEGAL.  
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA 
CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.  
Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição  ou  
obscuridade,  inviável  a revisão em sede de embargos de 
declaração,  em  face  dos  estreitos  limites  do  art.  535  do  
CPC.  2.  In  casu,  embora o  recorrente  alegue omissão,  a  
leitura  dos  argumentos  deduzidos  no  recurso  revelam 
hipótese  de  suposta  contradição,  pois  a  jurisprudência  
colacionada  no  julgado  impugnado  guarda  relação  com 
direito  de indenização  de férias  não fruídas pelo  servidor  
inativo, enquanto o caso dos autos diz respeito ao mesmo  
direito, mas garantido a servidor que está em atividade. 3. In 
casu, é que, em casos idênticos, esta corte não levou 
em consideração o fato de o servidor estar ou não em  
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atividade para assegurar- lhe a conversão em pecúnia 
por  férias não usufruídas.  Prevaleceu tese segundo a  
qual, se a Constituição da República (arts. 7º, XVII c/c  
39,  §  3º)  garante  ao  servidor  direito  a  férias  
remuneradas, o impedimento em gozá-las, em face do 
serviço público, gera para o estado dever de indenizá-
las, sob pena de enriquecimento ilícito da administração  
pública. 4. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está  
em conformidade com o entendimento  deste tribunal  que,  
desde 2006, enfrenta a matéria e vem decidindo com base  
no princípio geral de direito que veda locupletamento sem 
causa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STF; ARE-AgR-
ED 662.624; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/02/2013;  
DJE 28/02/2013; Pág. 34) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  DIREITO 
ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  RESSARCIMENTO 
PECUNIÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA 
PELO  PLENÁRIO  VIRTUAL  NO  ARE  Nº  721.001.  
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. As férias não 
gozadas  por  aqueles  que  não  mais  podem  delas  
usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com  
a  Administração,  seja  pela  inatividade,  deverão  ser  
convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista  
a  vedação  do  enriquecimento  sem  causa  pela 
Administração, conforme reafirmação da jurisprudência  
desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 
nº  721.001-RG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Plenário  
Virtual,  DJe  de  7/3/2013. 2.  In  casu,  o  acórdão 
originariamente recorrido assentou: “Servidor público. Férias  
não  gozadas  a  critério  da  administração.  Prova.  Pecúnia  
indenizatória.  Pretensão  à  verba  indenizatória  em 
decorrência de férias não gozadas. Se o servidor fez provas 
de que não usufruiu  férias  por  vontade da administração  
pública, impõe-se o pagamento da indenização,  sob pena 
de enriquecimento ilícito. Direito amparado no art. 7° inciso  
XVII  c/c  art.  39  §  3°  da  Constituição  da  República  e  no  
princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito.  
Possibilidade  de  conversão  em  pecúnia.  Precedentes 
Jurisprudenciais.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 718547 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado  
em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 22-08-2013  
PUBLIC 23-08-2013)

Assim, devido o pagamento das férias pleiteadas, mais o respectivo 

terço, com a conversão em pecúnia, assim como decidiu o magistrado de base. 

Por fim, quanto ao juros de mora e a correção monetária, deve ser feita 

uma  modificação  da  sentença.  Ora,  os  valores  resultantes  de  condenações 

proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, 
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devem  observar  os  critérios  de  atualização  (correção  monetária  e  juros)  nela 

disciplinados, assim como decidiu o Juiz a quo. 

No caso concreto, os juros moratórios devem ser calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos da regra do art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. 

Todavia,  com  relação  à  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de 
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº  11.960/09,  deverá  ser 
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada 
do período. 

Nesse diapasão,  apresento a jurisprudência recente da nossa Corte 

Superior:

VERBAS REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO MONETÁRIA 
E  JUROS  DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  LEI  Nº  
11.960/09,  QUE  ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  Nº  
9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE INCONSTITUCIONALIDADE 
PARCIAL  POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).  1.  O  
art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei  
nº  11.960/2009,  que  trouxe  novo  regramento  para  a 
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,  
deve  ser  aplicado,  de  imediato,  aos  processos  em 
andamento,  sem,  contudo,  retroagir  ao período anterior  a  
sua  vigência.  2.  "assim,  os  valores  resultantes  de  
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a 
entrada em vigor da Lei  nº 11.960/09 devem observar os 
critérios  de  atualização  (correção  monetária  e  juros)  nela  
disciplinados,  enquanto  vigorarem.  Por  outro  lado,  no 
período  anterior,  tais  acessórios  deverão  seguir  os  
parâmetros  definidos  pela  legislação  então  vigente"  (resp  
1.205.946/sp, Rel. Min. Benedito Gonçalves, corte especial,  
dje  2.2.2012).  3.  O Supremo Tribunal  Federal  declarou  a  
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da  
Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-f da Lei nº  
9.494/97,  ao  examinar  a  ADIN  4.357/df,  Rel.  Min.  Ayres  
britto.  4.  A  suprema  corte  declarou  inconstitucional  a  
expressão  "índice  oficial  de  remuneração  básica  da  
caderneta  de poupança"  contida  no  §  12  do  art.  100  da  
CF/88.  Assim  entendeu  porque  a  taxa  básica  de 
remuneração da poupança não mede a inflação acumulada  
do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a  
correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda  
Pública.  5.  Igualmente  reconheceu a inconstitucionalidade  
da expressão "independentemente de sua natureza" quando 
os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso 
porque,  quando credora a fazenda de dívida de natureza  
tributária,  incidem  os  juros  pela  taxa  selic  como 
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compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por  
força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela  
devedora nas repetições de indébito tributário.  6. Como o  
art.  1º-f  da  Lei  nº  9.494/97,  com  redação  da  Lei  nº  
11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art.  
100 da CF/88, o supremo declarou a inconstitucionalidade 
parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 7. Tendo 
em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial  
do art. 5º da Lei nº 11.960/09: (a) a correção monetária  
das  dívidas  fazendárias  deve  observar  índices  que 
reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se  
aplicando  os  índices  de  remuneração  básica  da  
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão  
equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 
e  juros  aplicáveis  à  caderneta  de  poupança,  exceto  
quando  a  dívida  ostentar  natureza  tributária,  para  as  
quais prevalecerão as regras específicas. 8. O relator da  
ADIN  no  supremo,  Min.  Ayres  britto,  não  especificou  
qual  deveria  ser  o  índice  de  correção  monetária  
adotado. Todavia, há importante referência no voto vista  
do Min. Luiz fux, quando sua excelência aponta para o  
ipca  (índice  de  preços  ao  consumidor  amplo),  do 
instituto brasileiro de geografia e estatística, que ora se  
adota.  9.  No  caso  concreto,  como  a  condenação 
imposta à fazenda não é de natureza tributária, os juros  
moratórios devem ser calculados com base no índice  
oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à 
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-f  
da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Já a  
correção  monetária,  por  força  da  declaração  de  
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº  
11.960/09, deverá ser calculada com base no ipca, índice 
que melhor reflete a inflação acumulada do período. 10.  
Agravo  regimental  provido  em  parte. (STJ;  AgRg-AREsp 
261.596; Proc. 2012/0248555-1; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Castro  
Meira; DJE 22/08/2013; Pág. 351) 
 

Frise-se, que, todavia, a referida lei não pode retroagir,  não podendo 

ser empregada em período anterior à sua edição. 

 Com essas considerações, nos termos do art.  557,  caput,  do CPC, 

nego  seguimento  ao  apelo.  Ato  contínuo,  com  base  no  §1º-  A,  do  mesmo 

dispositivo  legal,  provejo  parcialmente  a  remessa  necessária,  apenas  para 
aplicar  a  correção  monetária  pelo  IPCA,  após  a  entrada  em  vigor  da  Lei 
11.960/09, por força da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º 
da citada lei, realizado no julgamento da ADIN 4.357/DF, pelo STF.

P. I. Cumpra-se. 
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João Pessoa, 05 de dezembro de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
            RELATOR                                               

J/02

J/07-R
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