
João Pessoa/PB, 19 de junho de 2018. 

 
DIREITO AO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO 

 
 

A Diretoria do SINDJUF/PB informa aos filiados que a assessoria jurídica 

do Sindicato está ingressando, inicialmente com requerimento administrativo e posterior 

ação judicial junto à Justiça Federal da Paraíba, em desfavor da União Federal, pleiteando 

o direito de gozo de férias, ainda durante o período aquisitivo, para aqueles servidores que 

não tenham tido o respectivo direito garantido, com base nos termos do art. 77, § 1º da Lei 

nº 8.112/90, evitando assim que haja a aposentadoria do servidor sem o respectivo gozo a 

que tem direito e as suas respectivas indenizações. 

 
É importante trazer a conhecimento, que o ingresso das respectivas 

ações se dará com fundamento na Lei 8.112/90, além da recente decisão de 

reconhecimento do direito e proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

– TRF/5, e decisões já consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo 

Supremo Tribunal Federal – STF. As ações judiciais serão precedidas de requerimento 

administrativo em nome do servidor para requerer, por meio de declaração, as datas de 

posse e exercício do servidor, assim como os períodos de férias gozadas e ainda por fruir, 

com vinculação ao período aquisitivo correspondente. Provocada a administração para 

reconhecimento do direito, e sendo esse, negado administrativamente, será feito o ingresso 

com as respectivas ações judiciais.  

 

Logo, os filiados interessados no ingresso do requerimento 

administrativo e posterior ação judicial objetivando o direito ao gozo de férias durante o 

período aquisitivo, deverão comparecer ao SINDJUF/PB, no período das 09h00minh às 

12h00minh, nas segundas-feiras ou quartas-feiras, munidos dos documentos pessoais, 

planilha de férias de todo o período que está no serviço público (documento que deve ser 

requerido no setor de recursos humanos do órgão) e ficha financeira do último mês. 

 

Para maiores esclarecimentos, os interessados deverão entrar em 

contato com a assessoria jurídica do SINDJUF/PB, prestada pelo escritório Dantas Mayer 

Advocacia. 

 

Atenciosamente, 

 

A DIRETORIA 

Contatos da Assessoria Jurídica 

83-999268392/988398816; 

83-996346446 

 

Wigne Nadjare V. da Silva (nadjariovieira@hotmail.com) 

Carmen Rachel Dantas Mayer (crdmayer@hotmail.com) 


