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Vida Nova 
Férias de servidores 

Constituição 
"O dispositivo 

sobre férias beneficia 
os estatutários? Como 
calcular o um terço? 
Para quem estava em 
férias até dia 11 de 
outubro, como calcu
lar o acréscimo?" 
Walter de Oliveira 
(Rio). 
Na correspondência, 
o leitor Walter anexa 
uma circular de órgão 
público sobre os servi
dores celetistas, a qual 
está correta. A única _ 
dúvida é exatamente sobre quem estava gozando férias 
no dia da promulgação. Em edições anteriores já foi 
dito que existem opiniões de juristas divergindo a 
respeito, mas vem se tomando majoritária a de que o 
terço deva ser proporcional ao valor correspondente 
aos dias que ainda não tinham sido gozados. 

O centro da correspondência é saber se o acrésci
mo de um terço na remuneração das férias atinge os 
servidores estatutários. Atinge sim, e isto é esclarecido 
pela própria Constituição. No Art. 39, parágrafo 2°, a 
Constituição informa quais os itens dos direitos sociais 
(Art. 7o) que são aplicados aos servidores públicos em 
geral. E ali consta o item XVII: "gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal". 

Portanto, este direito é aplicável aos estatutários. 
Parece ao responsávei por esta coiuna que muitas 

pessoas têm a tendência de tornar mais difíceis as 
coisas. Por exemplo, o caro leitor fica perturbado 
porque o empregado público estatutário não teria 
"salário normal" e sim "remuneração" e como seria 
calculado então o terço a mais que deve receber. Ora, o 
funcionário público não recebe uma remuneração de 
férias? Recebe. Esse cálculo já não existe? Existe. 
Então é só tomar a remuneração de férias que antes era 
paga ao funcionário e aplicar sobre ela mais um terço. 

Esta coluna disse algumas vezes: não mudou o 
cálculo da remuneração de férias. As regras continuam 
as mesmas anteriores. Obtido o cálculo com era feito 
antes, aplica-se um terço a mais. Só isso. 

Portanto, a resposta é que o terço sobre a 
remuneração de férias beneficia também os funcioná
rios estatutários (Constituição , Art. 39, parágrafo 2o). 
E também aos funcionários públicos militares (Art. 42, 
parágrafo 11). O cálculo continua como antes; afinal os 
órgãos públicos pagavam remuneração de férias anteci
pada aos seus funcionários; é só acrescentar um terço. 

Quanto a quem estava em férias no dia 5 de 
outubro, a interpretação que vem se tornando mais 
aceita é realmente a de que o terço só incidiria sobre o 
valor dos dias que ainda não tinham sido gozados. No 
caso exposto na correspondência, o servidor que termi
nou suas férias dia 11 de outubro, terá uma pequena 
parcela a reclamar: o terço referente ao valor dos dias 
de 5 a 11 de outubro. 

No caso de medida judicial para reclamar o 
direito, para os trabalhadores em geral pode ser usada 
a ação trabalhista comum. Para os servidores, o manda
do de segurança. O mandado de injunção é utilizado 
quando falta uma norma regulamentar. Neste caso o 
direito é líquido e certo. Todavia, se o leitor quiser 
buscar uma interpretação judicial sobre se o pagamento 
do terço será integral ou proporcional aos dias faltantes 
para o final das férias, poderia utilizar o mandado de 
seurança ou o de injunção, neste último caso alegando 
a falta de normas regulamentares. 

Aviso prévio 
"Quando entrará em vigor o aviso prévio propor

cional? Ele passará a ser de oito salários para quem 
tenha oito anos de serviço?" Jefferson de Araújo 
Marinho (Barra Mansa — RJ). 

O leitor tem razão. O aviso prévio é no mínimo de 
30 dias. A proporcionalidade será definida por uma lei. 
Aqui ele perde a razão, porque está estabelecendo uma 
determinada proporção: um mês para cada ano traba
lhado. Não poderia ser mais um dia por ano.trabalha
do? Ou qualquer outra? Poderá. Depende da lei. 

Vai-se, por partes, então: 

Io — O aviso prévio é, pela Constituição, propor
cional ao tempo de serviço, nos termos da lei. 

2° — É Preciso uma lei definir qual a proporção 
que será utilizada em relação ao tempo de serviço. 

3o — O mínimo é de trinta dias. 

4o — A ausência da lei poderia motivar um 
mandado de injunção. Aqui há claramente uma ausên
cia de norma para tornar efetivo o direito constitucio
nal. Portanto, um mandado de injunção perante a 
Justiça do Trabalho poderia levar esta a definir qual a 
proporcionalidade, enquanto não vem a lei, para 
aquele caso específico, não ampliada aos demais. 

Quanto à colocação do leitor, já pensando numa 
determinada proporção, trata-se de equívoco. S6 a 
futura lei, ou uma decisão judicial na sua ausência, 
poderia definir tal proporcionalidade. O leitor pensou 
muito alto: um mês por ano trabalhado. Muito prova
velmente não seja esta a proporção escolhida pela lei 
ou nas decisões judiciais. 

Trileão 
inconstitucional? 

"O trileão é inconstitucional porque não foi Insti
tuído através de lei do Congresso. Como fica a situação 
de quem já pagou?" Paulo Marta (Rio). 

Quem responde é também um contribuinte do 
trileão. Portanto, as observações a seguir são apenas do 
ponto de vista técnico. 

O chamado trileão nâò é ürt imposto novo. Não 
representa sequer uma majoração de tributo. Trata-se 
apenas de uma forma de arrecadar o imposto de renda, 
pessoa física. 

Este imposto — IRPF -» é arrecadado através de 
recolhimento na fonte e, no final do exercício, por um 
recolhimento ou devolução com base na declaração 
apresentada. Ora, o trileão apenas ajusta o recolhimen
to na fonte de quem recebe, de duas fontes. Continua 
como antes: se comprovar, pela declaração anual, que 
pagou mais do que devia, recebe devolução; se pagou 
menos, complementa com novas parcelas. 

Neste caso nfio aconteceu criação de novo impos
to ou aumento de imposto. O que os atos que criaram o 
chamado trileão fizeram foi apenas alterar a forma de 
recolhimento do tributo, E isto* inclusive, com base em 
cálculos de que as pessoas que recebem de mais de uma 
origem estavam recolhendo na fonte menos imposto do 
que deveriam porque a soma do que lhe êía descontado 
não alcançava o que deveria pagar se recebesse todo 
aquele mesmo valor de uma só fonte, 

Sem discutir o mérito e repetindo que também é 
atingido pelo trileftO, 0 Colunista faí estas ponderações 
rigidamente técnicas e dopOnto de Vista da constitucio-
nalidade levantada pelo prezado leitor. 

João Gilberto Lucas Coelho 
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