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PROCEDIMENTO COMUM Nº 5009331-20.2020.4.04.7000/PR
AUTOR: MARCOS EDUARDO CABELLO
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

SENTENÇA
O autor pede que seja reconhecido o seu direito de usufruir
dois períodos de férias consecutivamente, bem como receber o
respectivo terçoconstitucional, na forma do art. 76 da Lei n. 8.112/90.
Alega que: a) em 28/01/2020, a Superintendência da
Polícia Federal indeferiu o pedido do Autor para fruição de dois
períodos de férias a que faz jus, no mesmo exercício-financeiro, ou seja,
durante o respectivo ano do período aquisitivo, haja vista a proibição
legal para que um funcionário público federal possa gozar as férias
dentro do período aquisitivo no primeiro ano de exercício do cargo; b) a
vedação para gozo de férias dentro do período aquisitivo existe apenas
para o primeiro período aquisitivo, e não nos períodos subseqüentes;
c) a Lei n. 8.112/90 é expressa ao definir que o prazo de 12 (doze) meses
deve ser observado apenas para o primeiro período aquisitivo, nos
termos do art. 77, §1º; d) a União, ao invés de vincular o gozo de férias
ao respectivo período aquisitivo, permitindo inclusive o gozo antes
mesmo do término do período, tem vinculado o gozo de férias ao ano
civil, fazendo com que muitas vezes os servidores gozem suas férias
somente depois do término do período aquisitivo.
Em sua contestação, a União alegou que: a) o §1º, do art.
77, da Lei n. 8.112/90, dispõe sobre o primeiro período aquisitivo, mas
não garante nenhum direito ao servidor usufruir outro período de férias
dentro dos 12 primeiros meses de exercício (e assim por diante); b) no
âmbito da Administração Publica Federal, houve inicialmente a
regulamentação da matéria através da Orientação Normativa nº 02/2011SRH/MP, que dispões em seus artigos 2º e 3º; c) a Advocacia-Geral da
União, a fim de explicitar a referida Orientação Normativa nº 02/2011SRH/MP, por meio da Consultoria-Geral da União, exarou o Parecer nº
87/2016/DECOR/CGU/AGU.
Réplica no evento 12.
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Decido.
Há uma jurisprudência bem consolidada no seio do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região dando amparo às pretensões da
parte autora. Sendo assim, julgo desnecessário recorrer
a outros argumentos. Basta-me citar os precedentes a seguir, a fim de
que também sirvam como fundamentos desta sentença:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS. FRUIÇÃO
DENTRO DO PERÍODO AQUISITIVO EM CURSO. 1. É possível a
fruição de férias dentro do período aquisitivo em curso, ainda que no
mesmo ano civil. Exceto no primeiro período aquisitivo. 2. É de todo
desarrazoada a negativa de concessão de férias, na medida em que a
Lei nº 8112/90 não a veda, nem obsta o servidor de fruir dois
períodos de férias no mesmo ano, sendo uma do período aquisitivo
anterior e a outra do período aquisitivo em curso. (TRF4, AC
5007031-22.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA
INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 05/06/2019)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FÉRIAS. NÃO
REFERENTES
AO
PRIMEIRO
PERÍODO
AQUISITIVO.
POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DENTRO DO PERÍODO
AQUISITIVO EM CURSO, AINDA QUE NO MESMO ANO CIVIL. É possível a fruição de férias dentro do período aquisitivo em curso,
ainda que no mesmo ano civil, exceto no primeiro período aquisitivo.
- É de todo desarrazoada a negativa de concessão de férias, na
medida em que a Lei nº 8112/90 não a veda, nem obsta o servidor de
fruir dois períodos de férias no mesmo ano, sendo uma do período
aquisitivo anterior e a outra do período aquisitivo em curso. (TRF4,
AC 5009526-38.2016.4.04.7002, QUARTA TURMA, Relator LUÍS
ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em
13/02/2019)
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
FÉRIAS. ARTIGO 77 DA LEI Nº 8.112/90. FRUIÇÃO NO PERÍODO
AQUISITIVO EM CURSO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO
REFERENTES AO PRIMEIRO PERÍODO AQUISITIVO.
1.
O servidor possui direito a 30 (trinta) dias de férias dentro de cada
período anual de trabalho, igualmente denominado período
aquisitivo, em atenção ao que prevê o art. 5º, inciso XVII, da
Constituição Federal e o artigo 77 da Lei nº 8.112/90. 2. O §1º do art.
77 do RJU estabelece que, para o primeiro período aquisitivo de
férias, exige-se que o servidor tenha completado 12 (doze) meses de
exercício. Assim, o servidor apenas garantirá o direito
à primeira fruição de férias após o cumprimento de 12 (doze) meses
de exercício. 3. Inexiste óbice legal para que, a partir do segundo
período aquisitivo, o servidor proceda à chamada "acumulação de
férias", isto é, frua dois períodos de férias no mesmo ano - gozo de 60
(sessenta) dias no mesmo ano civil -, sendo uma referente ao período
aquisitivo anterior e a outra relativa ao período aquisitivo em curso,
já que a Lei nº 8.112/90 não conta com dispositivo específico vedando
mencionada possibilidade. (TRF4, AC 5007129-33.2017.4.04.7208,
TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado
aos autos em 27/03/2018)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. FÉRIAS. FRUIÇÃO DENTRO DO PERÍODO
AQUISITIVO EM CURSO. POSSIBILIDADE. O parágrafo 1º do art.
77 da Lei nº 8.112/90 prevê a exigência de 12 meses de exercício
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apenas para o primeiro período aquisitivo de férias, de modo que as
férias referentes ao segundo período aquisitivo em diante podem ser
usufruídas dentro do próprio período, mesmo que estejam dentro do
mesmo ano civil. (TRF4 5020681-26.2016.4.04.7200, QUARTA
TURMA, Relator EDUARDO GOMES PHILIPPSEN, juntado aos
autos em 14/07/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS.
FRUIÇÃO DENTRO DO PERÍODO AQUISITIVO EM CURSO. 1. É
possível a fruição de férias dentro do período aquisitivo em curso,
ainda que no mesmo ano civil. Exceto no primeiro período aquisitivo.
2. É de todo desarrazoada a negativa de concessão de férias, na
medida em que a Lei nº 8112/90 não a veda, nem obsta o servidor de
fruir dois períodos de férias no mesmo ano, sendo uma do período
aquisitivo anterior e a outra do período aquisitivo em curso. (TRF4
5006489-28.2015.4.04.7005, TERCEIRA TURMA, Relator ALCIDES
VETTORAZZI, juntado aos autos em 25/01/2017)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. FÉRIAS. NÃO REFERENTES AO PRIMEIRO
PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DENTRO
DO PERÍODO AQUISITIVO EM CURSO, AINDA QUE NO MESMO
ANO CIVIL. 1. A lei exige o exercício de doze meses apenas para o
primeiro período aquisitivo de férias, motivo pelo qual a partir do
segundo período as férias passam a ser concedidas por exercício
(não se exigindo mais o cumprimento de período aquisitivo de doze
meses para a sua fruição). 2. Na espécie, não havendo prejuízo para
o ente público e ante a ausência de previsão legal, não pode a
Administração negar o direito do impetrante de gozar dois períodos
de férias no mesmo ano civil, sob o argumento de que teria que
esperar o transcurso de mais doze meses para ter direito novamente à
férias, exigência prevista apenas para as primeiras férias, o que não
é o caso. 3. A vedação ao gozo de férias fere o princípio da
legalidade, pois é inadmissível que um ato administrativo possa
restringir direitos constitucionais, como é o caso do direito às férias.
4. Improvimento da apelação e da remessa oficial.
(TRF4
5006630-47.2015.4.04.7005,
TERCEIRA
TURMA,
Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em
05/10/2016)

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado
pelo autor.
Condeno a União ao pagamento de eventuais custas
adiantadas pela parte autora e também ao pagamento
de honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos previstos
no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, a incidirem sobre o valor da
causa atualizado.
P.R.I.
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preenchimento do código verificador 700008742307v2 e do código CRC ab277fba.
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