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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

PARECER JURÍDICO N° 160/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01941/2019 

INTERESSADO: DEFENSOR PÚBLICO SILVIO CÉSAR QUEIROZ COSTA 

ASSUNTO: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE 

FORMA INTEGRAL 

1— DO RELATÓRIO  

Trata-se de requerimento formulado pelo Defensor Público Silvio César 

Queiroz Costa, no qual solicita o pagamento de gratificação de acumulação de forma 

integral, sem o desconto dos 10 (dez) dias de afastamento, decorrentes de gozo de férias 

regulamentares, de 07 a 16 de julho de 2019. 

O pedido encontra-se acompanhado da Portaria de designação do Defensor 

Público para atuação em regime de acumulação junto à 4' Defensoria Pública Itinerante, 

no período de 01 de maio a 31 de outubro de 2019 (fl. 05); bem como da Portaria de 

concessão de férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo de 2018, em três 

etapas/períodos (fl. 04). 

Ato contínuo, os presentes autos foram remetidos à Assessoria Jurídica, para 

emissão de parecer. 

É o breve relatório. 

II— DA ANÁLISE JURÍDICA 

Inicialmente cumpre ressaltar que o sistema remuneratório dos servidores 

públicos, ocupantes de cargos públicos, pode ser atualmente dividido em duas espécies: 

a) Vencimentos: representado pelo somatório da parcela fixa (denominado vencimento-

base/padrão remuneratório do cargo) e das vantagens pecuniárias; e b) Subsídio: parcela 

única, fixada em lei, sendo vedada a percepção de vantagens pecuniárias. 

No tradicional sistema de vencimentos, a remuneração dos servidores 

públicos é composta por uma parte fixa (vencimento, no singular, ou vencimento-base) 

e uma parcela variável (vantagens pecuniárias). Enquanto o vencimento-base é 

representado por montante invariável fixado em lei, as vantagens pecuniárias variam de 
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acordo com as peculiaridades da função exercida por cada servidor e das respectivas 

circunstâncias fáticas (OLIVEIRA, Curso de Direito Administrativo, 2018, p 773). 

A instituição do regime de subsídio por meio de pagamento da parcela 

única, sem adicionais (vantagens), teve por objetivo garantir maior transparência e 

controle dos gastos públicos com pessoal. (OLIVEIRA, Curso de Direito 

Administrativo, 2018, p774). 

Isto porque o subsídio caracteriza-se por ser um estipêndio fixado em lei em 

parcela única, sendo vedado o acréscimo a este de outras vantagens pecuniárias, como 

gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outra espécie 

remuneratória (ALEXANDRE, Direito Administrativo, 2018, p. 497). 

Não obstante a louvável pretensão constitucional com a instituição do 

sistema de subsídio, acima mencionada, certo é que o pagamento de subsídio não será 

realizado, necessariamente, em "parcela única", tendo em vista especialmente duas 

razões (OLIVEIRA, Curso de Direito Administrativo, 2018, p 774): 

a aplicação de diversos direitos trabalhistas (ex.: décimo terceiro salário, adicional 

noturno, salário-família) aos servidores ocupantes de cargo público, por força do art. 39, 

§30  da CF, sem qualquer distinção em relação ao respectivo sistema de remuneração, 

razão pela qual deve ser reconhecida a aplicação dessa norma aos servidores que 

recebam subsídios; 

o reconhecimento do direito ao pagamento de verbas indenizatórias, ao lado da 

parcela única, aos servidores que recebem subsídios, pois, caso contrário, em alguns 

casos, o servidor sofreria danos pelo simples exercício da função. 

Observa-se então que a norma constitucional que prevê o pagamento do 

subsídio para algumas categorias de servidores públicos (art. 39, §4°, CF) deve ser 

interpretada de forma harmônica com a norma constitucional que estende a estes alguns 

direitos sociais (art. 39, §3°, CF). Assim, as parcelas pecuniárias correspondentes aos 

direitos sociais mencionados no art. 39, § 30, da Constituição Federal devem ser 

acrescidas à denominada "parcela única", a exemplo do adicional de férias, do 130  

salário, do acréscimo relativo às horas extraordinárias e do adicional noturno 

(ALEXANDRE, Direito Administrativo, 2018, p. 497). 
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Além disso, quaisquer vantagens de natureza indenizatória também devem 

ser pagas aos agentes remunerados por subsídio, uma vez que esse tipo de verba se 

destina apenas a compensá-lo pelas despesas efetuadas em decorrência do exercício de 

suas atribuições, evitando que haja enriquecimento sem causa do Estado 

(ALEXANDRE, Direito Administrativo, 2018, p. 497). Neste sentido também 

manifesta: DI PIETRO, Direito Administrativo, 2018, p. 767/768. 

Aproximando as lições doutrinárias acima expostas ao caso em análise, de 

início, observa-se que os Defensores Públicos são servidores públicos cuja carreira 

obrigatoriamente deve se submeter ao regime de subsídio, por força do art. 135 da 

Constituição Federal. 

Nesta senda, a Lei Complementar Federal n° 80/94 assim dispõe sobre a 

remuneração dos Defensores Públicos Estaduais: 

Art. 124. Á lei estadual cabe fixar a remuneração dos cargos da 
carreira do respectivo Estado, observado o disposto no art. 135 da 
Constituição Federal. 

E tal é a previsão da Lei Complementar Estadual n° 59/05: 

Art. 71. Os Defensores Públicos serão remunerados pelo regime de 
subsídio, fixado em parcela única, nos termos de lei específica, com 
diferença de 5% (cinco por cento) de uma categoria para outra, a 
partir do fixado para o cargo de Defensor Público de Categoria 
Especial. 

Adotando o sistema de subsídio para os Defensores Públicos Estaduais, em 

consonância com a exigência do art. 135 da CF, a Lei Complementar Estadual n° 59/05, 

por outro lado, expressamente prevê o pagamento das gratificações de acumulação e de 

substituição, nos seguintes termos: 
Art. 71. §2° A percepção do subsídio não exclui o pagamento, na 
forma da legislação aplicável, das seguintes verbas: 
VII - gratificação de acumulação e substituição; 

Art. 73. O Defensor Público que, cumulativamente com o exercício 
das atribuições de seu cargo, for designado para exercer as de outro 
cargo não ocupado dentro da carreira fará jus à percepção de 
gratcação de acumulação com valor de 20% (vinte por cento) do 
subsídio de Defensor Público de I" categoria, na proporção do 
período de atuação. 
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Art. 73-A O Defensor Público que, cumulativamente com o exercício 
das atribuições de seu cargo, exercer as de outro cargo dentro da 
carreira em razão de férias e licenças do titular, fará jus à percepção 
de gratcação de substituição com valor de 15% (quinze por cento) 
do subsídio de Defensor Público de I" categoria, na proporção do 
período de atuação. 

Sobre a natureza jurídica das gratificações, importa a presente análise a lição 

de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 2016, p. 609): 

As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras 
da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por 
recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens 
transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, 
nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz 
expressão de Mendes de Almeida, "são partes contingentes, isto é, 
partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas 
episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas." 

Observa-se que a gratificação é uma vantagem pecuniária atribuída 

precariamente ao servidor que está realizando atividades comuns ao seu cargo, todavia, 

em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como 

ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica. 

As gratificações são concedidas pela Administração a seus servidores em 

razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (as 

chamadas gratificações propter laborem) ou em face de situações individuais do 

servidor (propter personam). Dai por que a gratificação é, por índole, vantagem 

transitória e contingente. 

Especificamente sobre as gratificações de serviço, leciona Hely Lopes 

Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 2016, p. 610): 

Nessa categoria de gratificações entram, dentre outras, as que a 
Administração paga pelos trabalhos realizados com risco de vida e 
saúde; pelos serviços extraordinários; pelo exercício do Magistério, 
pela representação de gabinete, pelo exercício em determinadas 
zonas ou locais; pela participação em banca examinadora ou 
comissão de estudo ou de concurso; pela transferência de sede (ajuda 
de custo); pela prestação de serviço fora da sede (diárias). 

Ainda sobre as tais gratificações, segundo o doutrinador: 

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está 
prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições 

Avenida João XXIII, n°853, Bairro: Jóquei 164.049-010 — Teresina — PI 

defensoriaPublica@defensoria.pi.gov.br  1 www.defensoria.Pisqov.br 1(86) 3215-1138 

4 



!"f 
DEFENSORIA PÚBLICA  

DO ESTADO DO PIAUÍ 

pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o 
trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais 
e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu 
pagamento. Dai por que não se incorporam automaticamente ao 
vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, 
salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do 
legislador. 

Transportando o magistério acima ao caso ora em análise, verifica-se 

que as gratificações de acumulação e de substituição, instituídas pela Lei 

Complementar Estadual n" 59/05, constituem gratificação propter laborem, ou seja, 

gratificação de serviço. São concedidas em razão de serem atribuídas ao Defensor 

Público atividades comuns ao seu cargo público, todavia, em condições 

excepcionais ou em situação de anormal onerosidade, decorrente exatamente da 

acumulação/substituição. 

Assim, verifica-se que tanto a gratificação de acumulação, quanto a 

gratificação de substituição consubstanciam verba não vencimental, no sentido de que 

não integram nem se incorporam à remuneração do Defensor Público, •pois este é 

remunerado através de subsídio em parcela única. Pela sua natureza, não compõem a 

base remuneratória do Defensor Público, não têm habitualidade, sendo devidas apenas 

enquanto o serviço extraordinário que as ensejam esteja sendo desenvolvido e para fazer 

face a ele. 

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento, 

apreciando, inclusive, pleito levado à Corte Superior por membro da Defensoria Pública 

do Estado do Mato Grosso: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA ESTADUAL. VERBA INDENIZATORIA. CARÁTER 
PROPTER LABOREM. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA NO 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A 
impetrante, Defensora Pública do Estado, pretende ver reintegrado 
na base de cálculo a gratificação natalina ou 13° salário em 
decorrência da substituição exercida, previstas no art. 106, IV e V, 
da Lei Complementar Estadual, como vinha sendo paga nos anos 
anteriores. 2. Não há falar em nulidade do acórdão por omissão em 
não apreciar a demanda sob o enfoque do art. 70, VIII, da CF, 
considerando que a controvérsia foi fixada pela interpretação da Lei 
Complementar Estadual n. 111/2005, c/c com as normas nacionais 
que regem o tema (Lei Complementar n. 80/1994), tendo 
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fundamentação clara e suficiente. 3. As indenizações previstas no 
art. 106, IV e V, da Lei Complementar Estadual n. 111/2005, são 
devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso 
do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em 
Juizados Especiais e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido 
caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. Em 
razão disso, as indenizações não compõem a remuneração da 
impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do 
décimo terceiro salário. (v.g. RIVIS 40960/MS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2013, dentre outros). 
4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no RMS: 40961 MS 
2013/0035354-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data 
de Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 02/09/2014). 

Tratando-se de gratificação de serviço ou propter laborem, tem-se que não é 

devida quando houver afastamento do servidor, mesmo nas hipóteses em que o 

legislador considere o período de afastamento como de efetivo exercício, para outros 

fins. Esta é uma das consequências do enquadramento da gratificação como pra labore 

faciendo. Veja-se a jurisprudência abaixo colacionada: 

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DO VALE-REFEIÇÃO NO 
PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇAS IMPOSSIBILIDADE. 
VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM. A redação do 
artigo 7°, da Lei instituidora do Vale Refeição no Estado do Rio 
Grande do Sul (Lei n° 10.002/1993), atestando a natureza propter 
laborem do benefício, determinou não fazer jus à percepção do 
auxílio alimentação aqueles beneficiários que encontrarem-se nos 
períodos de férias e licenças, entre outras exceções. Acontece que o 
beneficio do Vale-Refeição é parcela de natureza indenizatória, 
destinada a ressarcir as despesas de alimentação individual quando 
do exercício da atividade, razão por que, quando do pagamento, 
deverá ser observada a data de ingresso, aposentadoria ou 
desligamento do servidor, inclusive os períodos de licença saúde, 
considerando que a parcela não é devida até o seu retorno à 
atividade. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível N° 
71006148555, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 
Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 
27/07/2016) (TJ-RS - Recurso Cível: 71006148555 RS, Relator: 
Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 27/07/2016, Segunda 
Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 03/08/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE VERBAS DE 
CARÁTER PROPTER LABOREM ENQUANTO EM LICENÇA 
PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO 
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DIREITO E PERIGO DE DANO. A situação posta nos autos não 
demonstra a possibilidade do provimento em caráter antecedente 
postulado, uma vez que as verbas que postula a autora são propter 
laborem, isto é, somente podem ser adimplidas em caso de efetivo 
trabalho, o que não ocorre em casos como os de que ora se trata. 
Ademais, não se mostra evidente o risco de dano grave ou de dificil 
reparação a justificar a concessão da medida, mesmo porque 
eventuais valores indevidamente descontados poderão ser repetidos 
ao final do processo, enquanto o contrário não é verdadeiro, por se 
tratar de verba alimentar cuja repetição em favor do erário restaria 
vedada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJ-RS - AI: 
71006917645 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 
Data de Julgamento: 28/09/2017, Segunda Turma Recursal da 
Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
06/10/2017). 

GRATIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NATUREZA DE VERBA 
INDENIZA TÓRIA. 	MATÉRIA 	INFRA CONSTITUCIONAL. 
DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO NA BASE DE 
CÁLCULO DO 13° SALÁRIO E 1/3 CONSTITUCIONAL DE 
FÉRIAS. SUSPENSÃO. JUIZO MiNIMO DE DELIBAÇÃO DE 
MÉRITO FAVORÁVEL. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. I - 
Supremo Tribunal Federal já se posicionou pelo caráter 
infraconstitucional da matéria atinente à definição da natureza da 
verba indenizatória, o que implica a competência exclusiva do 
Superior Tribunal de Justiça para o exame do pleito. II - O Superior 
Tribunal de Justiça, apreciando a questão das verbas 
indenizatórias, declarou que elas não integram a base de cálculo 
para o pagamento do 13° salário e do 1/3 constitucional de férias. 
Tal posicionamento segue o entendimento de que essas verbas, a 
exemplo da gratificação de diligência, objetivam cobrir as despesas 
pagas pelo servidor para o cumprimento do seu mister profissional, 
tendo nítido caráter propter laborem, não sendo, ipso facto, devidas 
nos períodos em que os serventuários estão afastados do exercício 
da função (AgRg no RMS n. 41.867/MS, relator Ministro Herman 
Benjamin, DJe de 10/10/2014). III - Os argumentos dos agravantes 
de que os valores obstados já estariam previstos no orçamento 
anual, bem assim que a incidência das verbas na base de cálculo do 
13° salário e 1/3 de férias vinha sendo observada há mais de trinta 
anos, não infirmam o fato de que o montante, que se cogita indevido, 
representa quantia expressiva nesse momento de crise financeira 
que atinge à todos, incluindo os entes da federação, ressaindo 
prudente e de boa medida que os valores pretendidos continuem 
sobrestados até que a solução seja definida no âmbito do processo 
originário. Agravo regimental improvido. 
(STJ - AgRg no PExt na SS: 2814 SC 2015/0306881-8, Relator: 
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/03/2016, 
CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/04/2016) 
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O Superior Tribunal de Justiça em mais de uma ocasião, coincidentemente, 

no julgamento de pleitos levados àquela Corte por membros de Defensoria Pública 

Estadual, manifestou entendimento consentâneo com o enquadramento das gratificações 

decorrentes de acumulação de funções por Defensores Públicos como da espécie 

propter laborem, atribuindo-lhes os efeitos próprios desta natureza jurídica. 

Pede-se vênia para transcrever na integra a seguinte ementa, a qual sintetiza 

o posicionamento adotado pela E. Corte: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MEMBRO 
DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICACÃO  
POR SUBSTITUIÇÃO EM ATUA CÃO NOS JUIZADOS  
ESPECIAIS E TRIBUNAL DO JÚRI. INDEVIDO O 
PAGAMENTO DURANTE FÉRIAS E LICENÇAS. VANTAGENS 
DE CARÁTER INDENIZATÓRIAS (PROPTER LABOREM). 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO 
ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I. Trata-se de 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por LINDA 
MARIA SILVA COSTA, com fundamento no art. 105, II, b da 
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJMS, 
assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR 
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO 
NOS JUIZADOS ESPECIAIS E TRIBUNAL DO JÚRI. PAGAMENTO 
DURANTE FÉRIAS E LICENÇAS. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INDEVIDA. 
ORDEM DENEGADA As verbas relativas a substituição somente 
serão pagas quando efetivamente houver a substituição, não sendo 
devidas nos períodos de férias e licenças. Na base de cálculo do 
décimo terceiro salário devem ser computadas apenas as vantagens 
permanentes «is. 355). 2. Os Embargos de Declaração opostos 
foram rejeitados «is. 369/372). 3. Nas razões recursais a parte 
recorrente alegou, preliminarmente, ofensa ao art. 535, II do CPC, 
apontando omissão no acórdão recorrido, pugnando pela devolução 
dos autos à origem ao argumento de que o Tribunal de origem não se 
manifestou acerca do art. 7o., inciso VIII, da CF/88, que garante o 
pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral. 4. Referente ao mérito, aduz que o fundamento principal do 
seu pedido consiste em expressa previsão de natureza constitucional. 
Afirma ainda que tem direito ao recebimento do décimo terceiro 
salário, com base na sua remuneração integral, que compreende, 
além do subsídio, as vantagens indenizatórias relativas à 
Substituição e ao Juizado, que compõem sua remuneração. 5. O 
recurso foi admitido na origem «is. 392). 6. O Ministério Público 
Federal pronunciou-se, em parecer da Subprocuradora-Geral da 
República ANA BORGES COELHO SANTOS, pelo desprovimento do 
recurso «is. 415/418). 7. É, em suma, o breve relatório. 8. Não 
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obstante a sua irresignação, a súplica não comporta acolhimento. 9. 
Inicialmente, no tocante ao art. 535, II do CPC, não há como acolher 
a alegada violação, visto que a lide foi resolvida com a devida 
fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo 
ora recorrente. Todas as questões postas em debate foram 
efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse 
o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que 
julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica 
ofensa à norma ora invocada. 10. Destaca-se ainda que, tendo 
encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o 
órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamentos 
suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de 
infringência do julgado. 11. No mais, cinge-se a controvérsia em 
saber se subsiste ilegalidade no ato praticado pela autoridade 
coatora, que suspendeu o pagamento referente às vantagens 
indenizatórias relativas à substituição no Tribunal do Júri e 
Juizados Especiais, da folha de pagamento da ora recorrente. 12. 
Para análise da pretensão, revela-se oportuno a transcrição da 
regra inserta no art. 106, incisos V e VI da Lei Complementar 
Estadual 111/05: Art. 106. Ao membro da Defensoria Pública serão 
pagas, além do subsídio, dentre outras previstas em lei, as seguintes 
indenizações: (...). IV - pela atuação, mediante designação do 
Defensor Público-Geral do Estado, em órgão distinto do de sua 
lotação, em razão da inexistência ou ausência do titular, em valor 
correspondente a um sessenta avos do subsídio inicial do cargo 
substituído ou de lotação, por dia de atuação; V - pela atuação, 
mediante designação do Defensor Público-Geral do Estado, perante 
os Juizados Especiais e suas Turmas Recursais, no valor de vinte 
por cento do subsídio/dia inicial do cargo de atuação ou de lotação, 
por todo o período de vigência da designação. 13. Como se pode 
notar da leitura atenta dos dispositivos acima, constata-se que as 
vantagens ao membro da Defensoria Pública têm caráter propter 
laborem, de natureza transitória, por haver previsão de que seu 
pagamento se dará durante o período de vigência da designação. 
14. O notável Professor HELY LOPES MEIRELES, sempre citado 
com a maior estima pelos tratadistas administrativos, assevera que 
tais vantagens somente são pagas pela Administração: (..) nos 
trabalhos realizados com risco de vida e saúde; pelos serviços 
extraordinários; pelo exercício do Magistério, pela representação de 
gabinete, pelo exercício em determinadas zonas ou locais; pela 
participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de 
concurso; pela transferência de sede (ajuda de custo); pela prestação 
de serviço fora da sede (diárias). (..). (.) só devem ser percebidas 
enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque 
são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. 
Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos 
excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de 
seu pagamento (Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, 
Malheiros, 2004, p. 471). 15. Destarte, na mesma linha de 
raciocínio do saudoso Professor HELY LOPES MEIRELES, a 
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jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmadas 
em ambas as Turmas de Direito Público, em caso análogo ao dos 
autos, entendeu que as indenizações prevista no art. 106, IV e V, da 
Lei Complementar Estadual 111/2005, são devidas apenas aos 
Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no 
exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais 
e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem 
propter laborem, de natureza transitória, logo, as indenizações não 
compõem a remuneração da parte recorrente. Nesse sentido 
colecionam-se os julgados paradigmas: ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. 
VERBA INDENIZA TÓRIA. CARÁTER PROP TER LABOREM 
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetrante, Defensora Pública do Estado, 
pretende ver reintegrado na base de cálculo a gratificação natalina 
ou I3o. salário em decorrência da substituição exercida, previstas no 
art. 106, IV e V, da Lei Complementar Estadual, como vinha sendo 
paga nos anos anteriores. 2. Não há falar em nulidade do acórdão 
por omissão em não apreciar a demanda sob o enfoque do art. 7o., 
VIII, da CF, considerando que a controvérsia foi fixada pela 
interpretação da Lei Complementar Estadual 111/2005, c/c com as 
normas nacionais que regem o tema (Lei Complementar 80/1994), 
tendo fundamentação clara e suficiente. 3. As indenizações prevista 
no art. 106, IV e V, da Lei Complementar Estadual 111/2005, são 
devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso 
do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em 
Juizados Especiais e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido 
caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. Em 
razão disso, as indenizações não compõem a remuneração da 
impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo 
terceiro salário. (v.g. RMS 40.960/MS, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2013, dentre outros). 4. Agravo 
regimental não provido (AgRg no RMS 40.961/MS, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02.09.2014). 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA.ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA ESTADUAL. VERBA INDENIZA TÓRIA. CARÁTER 
PROP TER LABOREM. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO 
INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. 1. Não assiste 
razão à recorrente no que se refere à alegada violação do artigo 535 
do CPC. Isto porque, da leitura atenta do acórdão recorrido e dos 
embargos de declaração, não há omissões a serem sanadas, pois 
utilizaram fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, 
indicando •devidamente os motivos que serviram de base para a 
denegação da segurança e a rejeição dos aclaratórios. 2. As 
indenizações prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei 
Complementar Estadual 111/2005, são devidas apenas aos 
Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no 
exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e 
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Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem 
propter laborem, de natureza transitória. 4. Em razão da natureza 
propter laborem, as referidas indenizações não compõem a 
remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela 
integrante do décimo terceiro salário. 5. Indenizações são previstas 
em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da 
função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se 
aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se 
incorporam à remuneração" (Hely Lopes Meirelles, Direito 
Administrativo Brasileiro, 37a. ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 
542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 25.10.2013). 6. Agravo regimental não provido 
(AgRg no RMS 39.498/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 
MARQUES, DJe 26.03.2014). 16. Citem se ainda os seguintes 
julgados desta egrégia Corte Superior no mesmo sentido: RMS 
20.036/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 15.12.2009 e RMS 
28.484/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 11.05.2009. 17. 
Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Ordinário. 18. 
Publique-se. Intimações necessárias. Brasília/DF, 24 de agosto de 
2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR 
(STJ - RMS: 41878 MS 2013/0095327-9, Relator: Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 

30/08/2017). 

similar: 

Entende-se igualmente oportuna a transcrição do seguinte trecho de julgado 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - MEMBRO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA - ATUAÇÃO EM ÓRGÃO DISTINTO DA SUA LOTAÇÃO 
E PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS E SUAS TURMAS 
RECURSAIS - PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZA TÓRIAS DE 
SUBSTITUIÇÃO - REFLEXO NO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO - 
IMPOSSIBILIDADE -VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA --
SEGURANÇA DENEGADA. [4 Com relação ao mérito da 
controvérsia, verifico  que o acórdão recorrido encontra-se em 
consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual as 
indenizações prevista no art. 106, IV e V, da Lei Complementar 
Estadual n. 111/2005 possuem natureza jurídica de verbas 
transitórias, de modo que somente devem ser pagas quando houver 
efetiva substituição, não se estendendo aos períodos de férias e 
liceneas, nem constituindo parcela integrante do décimo terceiro 
salário. [..]Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 08 
de novembro de 2016. MINISTRA REGINA HELENA COSTA 
Relatora (STJ - RMS: 42722 MS 2013/0159931-7, Relator: Ministra 
REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 21/11/2016). 
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No mesmo sentido: STJ - RMS: 39607 MS 2012/0245032-1, Relator: 

Ministra Regina Helena Costa, Data de Publicação: DJ 21/11/2016; STJ - RMS: 40650 

MS 2013/0011441-8, Relator: Ministra Regina Helena Costa, Data de Publicação: DJ 

18/11/2016. 

Portanto, aplicando-se ao caso em análise o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça acima exposto, constata-se que a gratificação de acumulação, 

prevista pela Lei Complementar Estadual n° 59/05, possui natureza jurídica de 

gratificação propter laborem, de modo que somente deve ser paga quando houver 

efetiva acumulação de funções, não se estendendo aos períodos de férias e licenças. 

III — DA CONCLUSÃO  

Ante todo o exposto, OPINA-SE pelo indeferimento do pedido formulado 

pelo Defensor Público interessado. 

É o parecer, salvo melhor juizo. 

Teresina, 30 de agosto de 2019. 

ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA 

Defensora Pública 

Assessora Jurídica - DPG 
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Gabinete da Defensoria Pública Geral 

Processos Administrativos n° 01741/2019 

DECISÃO 

Acolho na íntegra o Parecer n° 160/60 da Assessoria Jurídica desta Defensoria 

Pública lançado às fls. 07/18, pelos seus próprios fundamentos e, por conseguinte: 

Ante a natureza da matéria, dou caráter normativo ao entendimento constante 

do Parecer referido para aplicar no âmbito administrativo desta Defensoria 

Pública orientação no sentido de que a gratificação de acumulação prevista 

no art. 73 da Lei Complementar Estadual n° 59/05 possui natureza jurídica 

de gratificação propter laborem, de modo que somente deve ser paga quando 

houver efetiva acumulação de funções, não se estendendo aos períodos de 

férias e licenças. 

Comunique-se à Diretoria Administrativa; 

Dê-se ciência ao Defensor Público requerente; 

Publique-se. 

Teresina, 04 de agosto de 2019. 

...... 	1-- 1.., 
iWald Marq es/ dos Reis 

e sor DePúblico Geral do Estado do Piauí 
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