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SENTENÇA
 

 
 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por CLEONILDE ROCHA LOPES 

em face do MUNICÍPIO DE COROATÁ/MA, ambos devidamente qualificados na inicial, que tem

por objetivo a cobranças do terço constitucional de férias (Id 17358180).
 

Preliminarmente, requereu os benefícios da justiça gratuita.
 

Aduziu a parte Autora, em síntese, que foi admitida pelo Requerido em 12.04.2013 no

cargo de Professora, em decorrência de concurso público, percebendo remuneração de R$

4.003,48 (quatro mil, três reais e quarenta e oito centavos), e que, apesar de haver previsão legal,

não há pagamento do terço de férias de 45 (quarenta e cinco) dias anuais, mas indevidamente de

apenas 30 (trinta) dias.
 

Após tecer considerações favoráveis ao seu pleito, requereu a condenação do

Requerido ao pagamento do terço constitucional de férias de 15 (quinze) dias não pagos nos

últimos 05 (cinco) anos, no importe de R$ 2.402,95 (dois mil quatrocentos e dois reais e noventa

e cinco centavos).
 

Com a inicial apresentou documentação que julgou pertinente.
 

Devidamente citado, o Município de Coroatá/MA contestou o feito ao Id 24380101

sustentando, no mérito, que a precariedade do contrato administrativo por tempo determinado

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
MARANHÃO
1ª VARA DE COROATÁ
NÚCLEO DE APOIO ÀS UNIDADES
JUDICIAIS – NAUJ
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afasta o direito à percepção de verbas trabalhistas, requerendo a improcedência dos pedidos.
 

Com a contestação apresentou documentos.
 

Réplica apresentada ao Id 30980097 refutando os argumentos contestatórios.
 

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte Autora

pugnou pelo julgamento antecipado do feito (Id 30758550) e o Requerido não se manifestou,

conforme certidão de Id 37675093.
 

 
 

Os autos vieram-me conclusos.
 

Eis a história relevante da marcha processual.
 

Decido, observando o dispositivo no art. 93, inciso IX, da Carta Magna/1988.
 

“Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
 

Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero

expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões

jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que

entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da

roupagem de fato jurídico” 1
 

 
 

- Motivação -
 

 
 

Convém observar, de início, que, além de presentes os pressupostos de constituição e

desenvolvimento válido e regular, o processo encontra-se apto para julgamento, em razão de não

haver necessidade de produção de outras provas, pois os informes documentais trazidos pelas

partes e acostados ao caderno processual são suficientes para o julgamento antecipado da

presente demanda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
 

Por certo, incumbe ao julgador repelir a produção de provas desnecessárias ao desate

da questão, de natureza meramente protelatórias (art. 370, CPC), mormente quando se trata

apenas de matéria exclusivamente de direito ou alicerçado em prova material, como é o caso dos

autos.
 

A faculdade conferida às partes de pugnar pela produção de provas não consiste em

mero ônus processual, mas antes se revela como desdobramento das garantias constitucionais

do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal, e que, conforme
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inteligência do art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, devem ser assegurados de forma plena, com

todos os meios e recursos que lhe são inerentes, desde que a matéria não seja apenas de direito.
 

O direito à ampla defesa e o acesso à Justiça em muito ultrapassam a faculdade de

tecer afirmativas em peças, alcançando o direito a efetivamente demonstrar suas alegações e vê-

las consideradas, mesmo que rebatidas por decisões motivadas.
 

No caso em apreço e sob análise, entendo aplicável ainda o art. 371, do CPC, in verbis

: "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".
 

Na direção do processo, ao determinar a produção de provas, o juiz deve velar pela

rápida solução do litígio, assegurando às partes igualdade de tratamento e prevenindo ou

reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da Justiça (art. 139 do CPC).
 

Inicialmente, verifico que a parte Autora requereu os benefícios da assistência

judiciária gratuita e, ao estabelecer normas para a concessão de assistência judiciária gratuita, o

CPC, em seu art. 99 § 3º prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural”.
 

Com efeito, a simples afirmação da parte de que não possui situação econômica

favorável tem presunção relativa (juris tantum), de sorte que o pedido deve ser analisado caso a

caso, atendendo a natureza da causa e a situação econômica do demandante em confronto com

o próprio conteúdo dos fatos litigiosos.
 

In casu, em uma análise sucinta, não vislumbro nada que possa afastar a referida

presunção, considerando os contracheques e as fichas financeiras de Ids 1735189, 1735190,

1735191, 1735192 e 1735193, de forma que DEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela

parte Autora em relação a todos os atos do processo, nos termos do art. 98 e seguintes do

CPC.
 

Ademais, considerando que a ação foi proposta em 16.02.2019, nos termos do art. 1º

do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de

Fazenda Pública, pronuncio, de ofício, a PRESCRIÇÃO quinquenal das verbas vencidas

antes de 16.02.2014.
 

Superada a prejudicial e não havendo preliminares de mérito a serem apreciadas,

ingresso no punctum saliens da situação conflitada.
 

Passo ao mérito.
 

O cerne da questão é a análise do direito sustentado pela parte Autora de perceber o

pagamento da diferença do terço constitucional de férias, sob o argumento de que o Município

Requerido somente estaria pagando o valor referente a 30 (trinta) dias e não aos 45 (quarenta e

cinco) dias previstos no Estatuto do Magistério Municipal.
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Sobre as férias, o jurista e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Maurício

Godinho Delgado, comenta de forma magistral2:
 

As férias atendem inquestionavelmente, a todos os objetivos justificadores

dos demais intervalos e descansos trabalhistas, quais sejam, metas de

saúde e segurança laborativas e de reinserção familiar, comunitária e

política do trabalhador.
 

De fato, elas fazem parte de uma estratégia concertada de enfrentamento

dos problemas relativos à saúde e segurança do trabalho, à medida

que favorecem a ampla recuperação das energias físicas e mentais do

empregado após longo período de prestação de serviços. São, ainda,

instrumento de realização da plena cidadania do indivíduo, uma vez

que propiciam sua maior integração familiar, social e, até mesmo, no

âmbito político mais amplo.
 

 
 

O direito constitucional às férias, acrescidas do terço constitucional, não advém do

pedido administrativo de seu gozo, ou seja, este não é o fato constitutivo do direito, mas surge,

concretamente, a cada ano efetivamente laborado pelo servidor, aderindo ao seu patrimônio

jurídico após o transcurso do período aquisitivo, conforme disposto no art. 7º, inciso XVII, da

Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos estatutários por força do que dispõe o art.

39, § 3º, da CF.
 

Nesse sentido, o terço constitucional decorrente do acréscimo do período de férias

previsto na Constituição não possui limitação de período, de sorte que se presume a sua

incidência sobre o “período integral de férias”, sendo ele de 30 (trinta) dias, como previsto na

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (art. 130), ou maior, em caso de leis especiais

aplicáveis a servidores públicos, haja vista não haver vedação à ampliação de direitos

constitucionais ante a possibilidade da “lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão

quando a natureza do cargo o exigir” prevista no art. 39, § 3º, da CF.
 

No caso do Município de Coroatá/MA em relação aos professores, o período de

férias, a partir de 04.04.2016, corresponde ao patamar de 45 (quarenta e cinco) dias,

previstos no art. 31, inciso I, da Lei Municipal nº 003/2016 (Id 17358199), razão pela qual o

pagamento do terço de férias deve incidir na integralidade do período, não limitado em 30

(trinta) dias, pois o valor referente ao terço constitucional deve ser calculado sobre todo o

período de gozo e o não pagamento integral impõe o adimplemento das diferenças

decorrentes.
 

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJMA:
 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARÃO DE
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GRAJAÚ – ADICIONAL DE TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DEIAS DE

FÉRIAS ANUAIS – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – DIREITO DO

SERVIDOR A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS – PRECEDENTES DESTA

CORTE – APELO DESPROVIDO. […] II – A Constituição Federal em seu

artigo 7º, inciso X, estabelece que "são direitos dos trabalhadores urbanos e

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social", e,

nesse sentido, estabelece no inciso XVII desse artigo o direito ao "gozo de

férias anuais remuneratórias com, pelo menos, um terço a mais do que o

salário normal". Tratando, ainda, sobre o tema dos direitos trabalhistas, o

art. 39, § 3º da CF, em seu inciso XVII, possibilita aos entes federados

instituírem, no âmbito de suas competências, legislação que estabeleça

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Em consonância com esses dispositivos, o Município apelante editou a

Lei Municipal nº 003/2002 (Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores

Públicos Civis do Município de Barão de Grajaú), estabelecendo, o

gozo de 45 (quarenta e cinco dias) de férias anuais pelos professores,

com a consequente percepção dos valores referentes ao terço,

calculado sobre todo o período de gozo. III – Diante desse quadro,

conclui-se que a parte autora deve perceber as verbas relativas ao terço

sobre todo o período de férias (45 dias). De onde, a ausência do

pagamento integral dessas verbas, impõe o adimplemento das

diferenças decorrentes, como bem procedeu o d. magistrado. É nesse

sentido o pacífico entendimento desta Corte de Justiça. IV – Apelação

desprovida. Unânime. (TJMA – Apelação Cível nº 018624/2018 – Sexta

Câmara Cível – Rel. Desa. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz – Data

de julgamento: 22/11/2018)
 

 
 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PATAMAR CIVILIZATÓRIO MÍNIMO

ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº

556/2008. PROFESSORES. GOZO DE FÉRIAS ANUAIS DURANTE 45

DIAS. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45

DIAS.  SENTENÇA MANTIDA.  REEXAME IMPROCEDENTE.

UNANIMIDADE. I. Servidores públicos estaduais que atuam na função

docente. II. Na Lei nº 556/2008 restou previsto o direito dos professores

da rede municipal ao adicional de férias calculado sobre a

remuneração correspondente aos 45 dias anuais, de modo que o juízo

de base determinou apenas o pagamento da diferença do adicional de

um terço que não fora pago sobre a integralidade dos 45 dias, haja

vista que os contracheques colacionados pelos requerentes apontam

que percebiam um terço apenas sobre 30 dias e o ente municipal não
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se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo pagamento da

parcela. III. Os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição da

República constituem o patamar civilizatório mínimo, logo não há qualquer

impedimento para que a legislação infraconstitucional amplie tais direitos. IV.

Dessa forma, a sentença ora em reexame não deve sofrer qualquer

censura, eis que devidamente fundamentada e em consonância com as

normas atinentes ao caso. V. Sentença mantida. VI. Reexame

improcedente. Unanimidade. (TJMA – Remessa Necessária nº 11348/2019

– Quinta Câmara Cível – Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa – Data

de julgamento: 13/05/2019)
 

 
 

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. LEI  MUNICIPAL Nº  249/2009.

PROFESSORES GOZO DE FÉRIAS ANUAIS DURANTE 45 DIAS.

INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS.

SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. I. Em análise do acervo

probatório trazido aos autos, observo que os autores demonstraram o

vínculo estatutário com o município requerido por meio dos atos de

nomeação e posse e dos contracheques colacionados às fls.16/59, bem

como o enquadramento no disposto no art. 47 da Lei nº 249/2009, que

versa sobre o direito ao pagamento do adicional de um terço sobre as

férias, fixadas em 45 dias para a categoria dos professores. II. Caberia

ao requerido demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou

extintivos do direito dos autores, comprovando o efetivo pagamento, ônus do

qual não se desincumbiu, nos moldes do art. 373, II do CPC. III. Sentença

mantida. Remessa desprovida. (TJMA – Remessa Necessária nº 889/2019 –

Quinta Câmara Cível – Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa – Data de

julgamento: 11/03/2019)
 

 
 

Em atenta análise da documentação colacionada, observo que a parte Autora

demonstrou sua nomeação e posse no cargo efetivo de Professora de 1ª a 4ª Série do

Ensino Fundamental do Município Requerido em 23.07.2012 (Id 17358187) e percebimento

de salários (Ids 1735189, 1735190, 1735191, 1735192 e 1735193), deixando o Requerido de

apresentar qualquer documento que comprovasse que o terço de férias pago seria

calculado com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias a partir da vigência

da Lei Municipal nº 003/2016, não em 30 (trinta) dias, como alegou a parte Requerente.
 

Deste modo, evidente o direito da parte Autora de perceber o adicional de férias

com base nos 45 (quarenta e cinco) dias gozados a partir do período aquisitivo 2016/2017,

ante a previsão em Lei Municipal, devendo o pagamento ser realizado de forma simples, a
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ser apurado em liquidação de sentença, visto que o Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e

Remuneração dos integrantes do Subgrupo do Magistério da Educação Básica do Município de

Coroatá/MA (Lei Municipal nº 003/2016) não prevê a dobra em caso de inadimplemento, sendo

inaplicável o disposto no art. 137 da CLT.
 

Ressalto, ainda, que o exposto neste decisum não afronta o previsto na Súmula nº 37

do Supremo Tribunal Federal3, pois não há ofensa ao princípio da separação de poderes, pois o

Poder Judiciário, neste caso, não está aumentando os vencimentos do servidor estatutário, mas

tão somente compelindo o Município a cumprir o disposto em sua própria legislação (princípio da

legalidade), ou seja, efetuar o pagamento do adicional de um terço constitucional de férias sobre

a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias previstos para gozo.
 

Ante o exposto, tendo em vista o direito de percepção do terço constitucional de férias

com base no montante integral a ser gozado, observada a vigência da legislação pertinente, cujo

pagamento retroativo deverá ocorrer de forma simples, é de se reconhecer que a parte Autora

se desincumbiu parcialmente do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos

termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que impõe a parcial procedência da ação.
 

Ademais, o processo, dizem os clássicos, é um duelo de provas. Nos autos vence

quem melhor convence, daí porque todos, absolutamente todos os tradistas da prova em matéria

cível e criminal se preocupam com o carácter nuclear da dilação probatória.
 

Parafraseando a Epístola de São Thiago, Apóstolo, processo sem provas é como um

corpo sem alma. A prova é, na verdade, o instituto artífice que modelará no espírito do magistrado

os graus de certeza necessários para a segurança do julgamento.
 

A figura do juiz, sem anular a dos litigantes, é cada vez mais valorizada pelo princípio

do inquisitivo, mormente no campo da investigação probatória e na persecução da verdade real.
 

De outro passo, verifica-se que o direito não pode revoltar-se contra a realidade dos

fatos. Por isso, o Juiz tem o dever de examinar "o fim da lei, o resultado que a mesma precisa

atingir em sua atuação prática" (MAXIMILIANO, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1957).
 

Por fim, concluo que a matéria fática em questão foi exaustivamente debatida, apurada

e sopesada no caderno processual. Elementos probatórios foram sendo colhidos, e as partes

também optaram por desprezar certos meios de prova, no que foram respeitadas, em

homenagem ao princípio dispositivo. O convencimento deste julgador formou-se a partir da

aglutinação harmoniosa desses elementos.
 

 
 

- Dispositivo Sentencial -
 

 
 

Ante o exposto, considerando o que consta dos autos, nos termos dos arts. 371 e 487,
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incisos I, ambos Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os

pedidos autorais, declarando prescritas as verbas pleiteadas anteriores a 16.02.2014, para 

condenar o Município de Coroatá/MA ao pagamento:
 

(1) Do terço constitucional de férias com base no montante de 45

(quarenta e cinco) dias para gozo previsto no art. 31, inciso I, da Lei

Municipal nº 003/2016 (Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e

Remuneração dos integrantes do Subgrupo do Magistério da Educação

Básica do Município de Coroatá/MA); e
 

(2) Do terço constitucional de férias retroativo, com base nos 15

(quinze) dias restantes, referentes aos períodos aquisitivos a partir de

2016/2017, observando a vigência da Lei Municipal nº 003/2016, até a

efetiva implantação da correta base de cálculo, a ser apurado em

liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária pelo

IPCA-E a partir de quando deveriam ter sido pagas as parcelas

remuneratórias (RE 870947) e de juros moratórios a partir da citação,

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-

F da Lei 9.494/1997).
 

 
 

Diante da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios

de 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC), a serem

pagos ao advogado da parte Autora, e deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais

face a isenção do ente público.
 

 
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 

 
 

Sem a interposição de recursos voluntários, por não se tratar de sentença sujeita ao

Reexame Necessário (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC), embora, neste momento, ilíquida,

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a parte Autora para dar início ao cumprimento de

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos.
 

 
 

Coroatá/MA, 04 de outubro de 2021.
 

 
 

 
 

MARCO AURÉLIO BARRETO MARQUES
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Juiz de Direito Auxiliar, participando do Mutirão Processual do NAUJ por força da PORTARIA-

CGJ – 31772021
 

 
1 A questão das Liminares e o Procedimento do Direito, Calmon de Passos, p. 45.

2 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17 ed. São Paulo: LTr, 2019. p.
1152.
3 Súm. 37, STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
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