
 

PARECER/CONSULTA TC-014/2017 - PLENÁRIO 

 

PROCESSO -TC-363/2016  

JURISDICIONADO -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SERRA 

ASSUNTO               -CONSULTA 

CONSULENTE        -ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA 

 

EMENTA 

 

1) A FRUIÇÃO DAS FÉRIAS E O PAGAMENTO DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL, MESMO DE PERÍODO AQUISITIVO OBTIDO 

JUNTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, DEVEM OCORRER JUNTO AO 

CESSIONÁRIO, POIS SE DEVE DAR PREVALÊNCIA AO MOMENTO 

DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA, 

QUE ESTABELECE UMA CORRESPONDÊNCIA TEMPORAL ENTRE 

O GOZO E A PAGA DE SEU TERÇO, INDEPENDENTEMENTE DO 

FATO GERADOR DO DIREITO – 2) O PERÍODO AQUISITIVO NÃO 

DEVE SER INTERROMPIDO NO ÓRGÃO DE ORIGEM. PODE O 

SERVIDOR SE VALER DE PERÍODOS FRACIONADOS ADQUIRIDOS 

NO ÓRGÃO CEDENTE PARA OBTENÇÃO DE NOVO PERÍODO 

AQUISITIVO JUNTO AO CESSIONÁRIO, BEM COMO TRANSPORTAR 

OS OBTIDOS NO CESSIONÁRIO PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM – 3) 

QUEM ESTIVER SE APROPRIANDO DA FORÇA LABORAL DO 

SERVIDOR DEVERÁ ARCAR COM O PAGAMENTO DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. TODAS AS OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS 

FÉRIAS DEVEM SER COMUNICADAS PELO CESSIONÁRIO AO 

CEDENTE – 4) NÃO SE REGENDO POR NORMAS DE NATUREZA 
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COGENTE, O TEMA PROPICIA AOS ÓRGÃOS CELEBRANTES, 

DESDE QUE NÃO CONTRARIADA A LEGISLAÇÃO DE CADA QUAL, 

EDITAREM NORMAS GENÉRICAS E IMPESSOAIS ESTABELECENDO 

CRITÉRIOS OUTROS – 5) ARQUIVAR. 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-363/2016, em que o diretor 

presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, Sr. 

Alexandre Camilo Fernandes Viana, formula consulta a este Tribunal questionando o 

seguinte: 

 

1 - Para período aquisitivo completado anteriormente ao início da cessão quem 

será o órgão responsável pelo pagamento de 1/3 de férias? E como ocorrerá o 

gozo de férias relativas a esse período? 

2 - O período aquisitivo de férias do servidor deve ser interrompido no órgão de 

origem? 

3 - Na hipótese de não haver interrupção do período aquisitivo no órgão 

cedente quem é responsável pelo pagamento do valor referente a 1/3 de férias 

que envolva parte de período aquisitivo trabalhado no órgão cedente? 

 

Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre consulta que lhe seja 

formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso 

XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012: 

 

A EXMA. SRA. RELATORA, CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA 

JACCOUD FREITAS: 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Presidente do Instituto de 
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Previdência dos Servidores do Município de Serra/ES – IPS, Sr. Alexandre Camilo 

Fernandes Vianna, solicitando orientações sobre os seguintes questionamentos: 

1- Para período aquisitivo completado anteriormente ao início da cessão  

quem será o órgão responsável pelo pagamento de 1/3 de férias? E como 

ocorrerá o gozo de férias relativas a esse período? 

2- O período aquisitivo de férias do servidor deve ser interrompido no órgão de 

origem? 

3- Na hipótese de não haver interrupção do período aquisitivo no órgão 

cedente quem é responsável pelo pagamento do valor referente a 1/3 de 

férias que envolva parte de período aquisitivo trabalhado no órgão cedente? 

 

Na Orientação Técnica de Consulta n. 06/2016 (f. 13/16), a área técnica opina pelo 

CONHECIMENTO da presente consulta, posto que preenchidos todos os requisitos 

de admissibilidade, e pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudência e 

Súmula, a fim de apurar a existência de prejulgados ou de decisões reiteradas sobre a 

matéria, conforme previsto no art. 235, § 1º, da Resolução TC 261/2013. 

 

Manifesta-se o Núcleo de Jurisprudência e Súmula às fls. 19/20, por meio do Estudo 

Técnico de Jurisprudência n.º 03/2016, informando que este Tribunal de Contas não 

tem deliberação sobre o tema. 

 

Torna a se manifestar a área técnica às fls. 22/31, por meio da Instrução Técnica de 

Consulta 08/2016, propondo o conhecimento da presente consulta e, no mérito, 

responder ao consulente nos termos da referida Instrução Técnica. 

 

O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos 

Gomes de Oliveira (f. 35/36), acompanhou integralmente o corpo técnico. 

 

É o relatório. 

 

O art. 122 da Lei Complementar n. 621/2012 elenca as autoridades legitimadas a 

formular Consultas a esta Corte, bem como as formalidades indispensáveis ao 

recebimento da proposta: 
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Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas suscitadas na 

aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de 

sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:  

 
(...) 
 
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de 

sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos 
Municípios.  
 
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:  

 
I - ser subscrita por autoridade legitimada;  
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas;  
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;  
IV - não se referir apenas a caso concreto;  

V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da 

autoridade consulente. (grifamos) 

 
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da consulta dependerá da 

relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no âmbito da 
administração pública, com conteúdo que possa ter reflexos sobre a administração 
direta e indireta do Estado ou dos Municípios.  
 

§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os legitimados dos incisos V, VI e 

VII do caput deste artigo deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às 
respectivas áreas de atribuição das instituições que representam.  
 
(...) 
 

 

A análise dos autos revela que todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar 

621/2012 foram atendidos. 

 

No mérito, em síntese, a Instrução Técnica de Consulta 08/2016 (fls. 22/31) 

responde os questionamentos do consulente nos seguintes termos, partindo da 

premissa de não existir norma legal ou convencional sobre o tema: 

 

As diretrizes da cessão são traçadas de acordo com os interesses das partes 

envolvidas e o convênio é o documento adequado para celebrar o termo de cessão. 

Assim, o instituto da cessão há de estar previsto primeiramente em lei do órgão 

cedente. Não regulamentando a norma todas as relações oriundas das relações de 

trabalho entre cedente, cessionário e servidor, é legítimo que o convênio o faça, na 
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forma consensualizada pelas partes, observadas as premissas que as leis de cada 

órgão estabelecerem (Parecer Consulta TC 33/2000). 

 

Não havendo disposição legal a respeito, os celebrantes dos termos de cessão 

podem editar normas genéricas e impessoais sobre a repartição dos ônus dos 

aspectos relativos ao gozo de férias e ao pagamento de seu adicional. 

 

Seja para ocupar cargo em comissão, função gratificada, ou qualquer outra finalidade 

na administração, o servidor cedido no regime que estabelece ônus para o 

cessionário, à míngua de norma legal ou convencional, deve perceber seu 1/3 de férias 

no órgão em que se encontre no momento da fruição das mesmas.  

 

Assim, pouco importa onde se deu o período aquisitivo, sendo devido ao servidor o 

acréscimo que porventura receba em razão do cargo ou função que exerce, quando 

previsto em lei tal aumento nas remunerações dos servidores cedidos.  

 

De acordo com o previsto no art. 6º da Constituição Federal, entende-se que o 

legislador quis estabelecer uma contemporaneidade entre o gozo de férias e o 

pagamento de seu terço. No instituto da cessão, em que há uma relação de vínculo 

temporário com o órgão cessionário, o período de fruição, circunstancialmente, poderá 

ocorrer no momento em que o objeto do convênio esteja em curso, mesmo em relação 

a tempo obtido (período aquisitivo) junto ao cedente. 

 

Dessa forma, conclui-se que o terço constitucional será pago na oportunidade do 

efetivo gozo e o pagador será aquele que mantiver vínculo direto com o servidor neste 

momento. Independentemente do vínculo a ser estabelecido com o cessionário (cargo 

em comissão, função gratificada ou outra qualquer) o gozo das férias deve respeitar o 

estatuído na legislação do cessionário, efetivo patrão do servidor momentaneamente. 

 

Quanto ao primeiro questionamento do consulente : 
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1- Para período aquisitivo completado anteriormente ao início da 

cessão quem será o órgão responsável pelo pagamento de 1/3 de 

férias? E como ocorrerá o gozo de férias relativas a esse período? 

 

Partindo da premissa de inexistência de lei local e/ou convênio que disponha sobre o 

tema, responde a área técnica no sentido de que tanto a fruição quanto a paga devem 

recair sobre órgão para o qual o servidor cedido esteja prestando sua atividade 

laboral, mesmo que a aquisição do direito tenha se dado no cedente. 

 

Quanto ao segundo questionamento: 

 

2 - O período aquisitivo de férias do servidor deve ser interrompido 

no órgão de origem? 

 

Responde a área técnica que, partindo-se da mesma premissa acima, se houver 

tempo remanescente do servidor no órgão cedente, este poderá transportá-lo para o 

concessionário a fim de conquistar novo período aquisitivo e fruir as férias nos termos 

previstos na legislação deste, sobrepondo-se o direito ao gozo de férias ao novo 

vínculo estabelecido com o concessionário. Sendo temporária, a cessão não deve nem 

pode trazer prejuízo ao servidor. Isto porque o gozo de férias atende a reclames de 

natureza quase sanitária. Visa a impedir que a fadiga do servidor resulte na diminuição 

de sua capacidade laboral. 

 

Se a legislação do cessionário compelir seus servidores ao gozo de férias após o 

acúmulo de determinado período aquisitivo, deverá ser observada, e o tempo 

remanescente porventura existente e trazido do órgão cedente, computado para tais 

fins no órgão cessionário. E, não sendo caso de gozo forçado de férias por imposição 

legal das normas do cessionário, o período adquirido neste poderá se transportar para 

o cedente em caso de ruptura do convênio a qualquer título. 

 

Assim, em razão da prevalência do direito social ao gozo de férias, o período 

aquisitivo no órgão cedente não se interrompe com a formação de um novo vínculo 
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precário, sendo lícito ao servidor transportar tempo adquirido e não fruído (observado o 

disposto na legislação do concessionário) para computação no cedente, se for o caso. 

 

Quanto ao terceiro questionamento: 

 

3 - Na hipótese de não haver interrupção do período aquisitivo no 

órgão cedente quem é responsável pelo pagamento do valor 

referente a 1/3 de férias que envolva parte de período aquisitivo 

trabalhado no órgão cedente? 

 

 

Conforme respondido ao primeiro questionamento, partindo-se das mesmas 

premissas, o pagamento competirá ao órgão em que o servidor estiver efetivamente 

laborando por ocasião do gozo das férias. 

 

Todas as ocorrências relativas ao gozo das férias e ao pagamento de seu terço, 

quando competirem ao cessionário, devem ser comunicadas ao cedente (detentor do 

vínculo de natureza não precária com o servidor). 

 

Por fim, observa a área técnica que não se encontrando o tema no âmbito do domínio 

de normas de ordem pública, é perfeitamente possível se convencionar de forma 

diversa a distribuição dos ônus aqui tratados. Para tanto, devem os órgãos celebrantes 

editarem normas de forma genérica e impessoal e, ato contínuo, adotarem o critério 

nelas fixado como parâmetro para fins de proveito das férias e a consequente 

percepção de seu adicional, mesmo para os convênios já em curso, desde que não 

contrariem a legislação vigente. 

 

O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron Carlos Gomes de 

Oliveira, se manifesta às fls. 35/36, anuindo aos argumentos fáticos e jurídicos 

delineados na Instrução Técnica de Consulta ITC 8/2016, da SecexRecursos. 

 

Face ao exposto acima, proponho voto para que esta Corte responda ao consulente 

nos termos da Instrução Técnica de Consulta 08/2016. 
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VOTO 

 

Ante o exposto, com fundamento no art. 122 da Lei Complementar n. 621/2012, 

acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pelo 

CONHECIMENTO da Consulta formulada pelo Diretor Presidente do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Serra/ES – IPS, Sr. Alexandre Camilo 

Fernandes Vianna, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade. 

 

No mérito, acolhendo a conclusão constante da Instrução Técnica de Consulta 

08/2016, da SecexRecursos, proponho VOTO para que esta Corte responda ao 

consulente nos seguintes termos: 

 

No mérito, têm-se as seguintes conclusões, à míngua de norma e de 

estipulação no convênio que celebrou a cessão: 

1.A fruição das férias e o pagamento do terço constitucional, mesmo de 

período aquisitivo obtido junto ao órgão de origem, devem ocorrer junto ao 

cessionário, pois se deve dar prevalência ao momento da hipótese de 

incidência constitucionalmente prevista, que estabelece uma 

correspondência temporal entre o gozo e a paga de seu terço, 

independentemente do fato gerador do direito. 

O gozo ocorrerá nos termos estabelecidos pela legislação do órgão em 

que se encontrar o servidor por ocasião do exercício desse direito.  

2.O período aquisitivo não deve ser interrompido no órgão de origem. Pode 

o servidor, inclusive, se valer de períodos fracionados adquiridos no órgão 

cedente para obtenção de novo período aquisitivo junto ao cessionário, 

bem como transportar os obtidos no cessionário para o órgão de origem 

em eventual ruptura do vínculo a qualquer título. 

3.Como já respondido no item “1”, quem estiver se apropriando da força 

laboral do servidor deverá arcar com o pagamento do terço constitucional, 

no momento da fruição das férias, independentemente de onde este tenha 
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completado seu período aquisitivo. Todas as ocorrências relativas às férias 

devem ser comunicadas pelo cessionário ao cedente. 

Faz-se a ressalva de que o tema, não se regendo por normas de natureza 

cogente, propicia aos órgãos celebrantes, desde que não contrariada a 

legislação de cada qual, editarem normas genéricas e impessoais 

estabelecendo critérios outros, que não os dispostos nos itens acima, e, 

ato contínuo, possam ser aplicados aos termos de cessão futuros e 

àqueles já em curso. 

 

Comunique-se o consulente. 

 

Arquive-se, após o trânsito em julgado. 

 

                                            PARECER CONSULTA 

 

RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

em sessão plenária realizada no dia dezoito de julho de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, conhecer da consulta, com fundamento no art. 122 da Lei 

Complementar Estadual n. 621/2012, e, no mérito, respondê-la nos termos do voto da 

relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas: 

1. A fruição das férias e o pagamento do terço constitucional, mesmo de período 

aquisitivo obtido junto ao órgão de origem, devem ocorrer junto ao cessionário, pois se 

deve dar prevalência ao momento da hipótese de incidência constitucionalmente 

prevista, que estabelece uma correspondência temporal entre o gozo e a paga de seu 

terço, independentemente do fato gerador do direito; 

O gozo ocorrerá nos termos estabelecidos pela legislação do órgão em que se 

encontrar o servidor por ocasião do exercício desse direito. 

2. O período aquisitivo não deve ser interrompido no órgão de origem. Pode o 

servidor, inclusive, se valer de períodos fracionados adquiridos no órgão cedente para 
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obtenção de novo período aquisitivo junto ao cessionário, bem como transportar os 

obtidos no cessionário para o órgão de origem em eventual ruptura do vínculo a 

qualquer título; 

3. Como já respondido no item “1”, quem estiver se apropriando da força laboral do 

servidor deverá arcar com o pagamento do terço constitucional, no momento da fruição 

das férias, independentemente de onde este tenha completado seu período aquisitivo. 

Todas as ocorrências relativas às férias devem ser comunicadas pelo cessionário ao 

cedente; 

4. Faz-se a ressalva de que o tema, não se regendo por normas de natureza cogente, 

propicia aos órgãos celebrantes, desde que não contrariada a legislação de cada 

qual, editarem normas genéricas e impessoais estabelecendo critérios outros, que não 

os dispostos nos itens acima, e, ato contínuo, possam ser aplicados aos termos de 

cessão futuros e àqueles já em curso; 

5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária 

Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud 

Freitas, relatora, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 

Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta 

Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de 

Contas, Luciano Vieira. 

Sala das Sessões, 18 de julho de 2017. 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
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Presidente 

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS  

Relatora 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES  

 

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 

 

Fui presente: 

 

LUCIANO VIEIRA 

Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas  

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das sessões  
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