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PARECER JURÍDICO Nº 160/2021 
PROCEDÊNCIA: Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Rondônia – CAU/RO 
REFERÊNCIA: Consulta Jurídica 

ASSUNTO: Gratificação de Função; 
Incidência sobre Férias; Ato Administrativo 
n. 003/2015;  

 
 

I. RELATÓRIO 

 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia – CAU/RO, na figura 

de seu Gerente Administrativo, Sr. Cássio Sousa Nascimento, solicitou parecer 

jurídico com os apontamentos necessários acerca do questionamento recebido 

pela Assistente Administrativa do CAU/RO, Sra. Amanda Mendes. 

Por meio de e-mail, foi formulada consulta jurídica, onde a Assistente 

Administrativa do CAU/RO requer informações e explicações acerca da 

gratificação de função paga aos funcionários nomeados para Comissão 

Permanente de Licitações – CPL do CAU/RO.  

Nesse sentido, transcreve-se a consulta realizada: 
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Após a transcrição acima, é possível observar que a dúvida da Sra. Assistente 

Administrativa, funcionária do CAU/RO versa sobre o fato da gratificação de 

função enquanto adicional de natureza salarial incidir sobre as verbas 

trabalhistas, mas não incidir sobre férias, em decorrência do disposto no ato 

administrativo n. 003/2015 deste Conselho de Arquitetura que assim dispõe em 

seu artigo 4º: 

É vedado o pagamento da Gratificação ao titular no período 
de seu afastamento, nos casos de impedimentos por 
ocasião de férias, licenças médicas, dentre outros.  

 

Após o relatório. Passo a análise jurídica. 
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II – DO PARECER 

II. 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Oportuno lembrar que este parecer é opinativo, tratando-se de uma 

análise que limita-se, apenas, ao aspecto formal do pleito em questão, não tendo 

a pretensão de averiguar os aspectos discricionários da oportunidade e 

conveniência, da mesma forma que não compete à assessoria jurídica 

posicionar-se em relação aos aspectos econômicos do caso. 

 
III.2 – FUNDAMENTAÇÃO 

 
 

Como já exposto, o presente parecer fez-se necessário em decorrência da 

dúvida jurídica instada pela Sra. Assistente Administrativa.  

Em decorrência da dúvida versar sobre questões especificas trabalhistas, 

o presente parecer jurídico também necessita fazer apontamentos específicos. 

Nesse ponto, sobre o sistema trabalhista do CAU/RO. 

O regime jurídico aplicável aos funcionários dos conselhos de fiscalização 

profissional, no âmbito federal, por força do art. 1º do Decreto-lei n.º 968, de 13 

de outubro de 1969, era, como regra, o celetista, até o advento da Lei Federal n.º 

8.112, de 11 de novembro de 1990 que, pelo seu art. 243, regulamentando o art. 

39 da Constituição Federal (redação originária), instituiu o Regime Jurídico Único, 

no caso, sendo escolhido o estatutário. 

Essa situação perdurou até o advento da Emenda Constitucional n.º 19, de 

04 de junho de 1998, que deu nova redação ao art. 39 da Carta Magna, 

extinguindo a obrigatoriedade de um regime único, passando a prevalecer a 

regra especial insculpida no § 3º do art. 58 da Lei Federal n.º 9.649/98 - 

mantido incólume pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da 

ADIN n.º 1.717/DF -, que prevê o regime celetista. 

Vejamos os artigos 58, §3º da Lei Federal n. 9.649/98 e o art. 39 da 

Constituição Federal, respectivamente:  
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Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas 
serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder 
público, mediante autorização legislativa.   
[…] 
§ 3o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo 
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou 
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou 
indireta. 
 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes.  

   

Assim, após o exposto, é possível observar que o regime jurídico 

aplicável aos funcionários do CAU/RO é o regime celetista, tendo o próprio 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidido que os empregados nos Conselhos 

Profissionais do País devem ser contratados no regime CLT. De modo que por 

óbvio, as leis, princípios e preceitos dispostos em âmbito celetista devem ser 

seguidos e prevalecer.  

Pois bem.  

Especificamente sobre a gratificação de função, tem-se que essa é regida 

pelo parágrafo primeiro do artigo 457 da Consolidação de Leis do Trabalho 

que assim dispõe: 

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para 
todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente 
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas 
que receber.   
§ 1o  Integram o salário a importância fixa estipulada, as 
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.     

 

Nas relações de trabalho existem situações em que um empregado é 

designado a realizar função diversa do seu cargo efetivo, recebendo uma 

gratificação por essa nova atribuição.  

A gratificação de função é uma espécie de adicional, de natureza salarial, 

paga por liberalidade pelo empregador em razão da maior responsabilidade 
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atribuída ao empregado no desempenho de suas funções. 

Quando essa bonificação ocorre sempre com a mesma frequência, é 

obrigatório que seja registrado na folha de pagamento, esse valor interfere 

em encargos como INSS, FGTS e 13° salário, férias e demais verbas 

trabalhistas.    

A gratificação de função incide nas verbas trabalhistas, integrando o 

salário em decorrência de sua natureza, que conforme estipulado pela 

própria Lei Trabalhista compreende natureza salarial.  

Desse modo, uma vez que a gratificação possui natureza salarial, deve, 

assim como o salário, integrar no pagamento das demais verbas 

trabalhistas.  

Contudo, vale frisar que só será devida a gratificação de função enquanto 

permanecer na função que deu origem. Cessada a causa, cessa também o 

efeito. 

Após o exposto, reitera-se que a CLT, em seu art. 457, §1º dispõe que a 

gratificação, se habitual, irá integrar ao salário do empregado, e, portanto, deverá 

integrar também o pagamento das demais verbas trabalhistas, tais como 13º 

salários, férias entre outros, somente não devendo incidir sobre às ajudas de 

custo. 

Com isso, tem-se que o questionamento realizado pela Sra. Assistente 

Administrativa Amanda Mendes, encontra-se pertinente. De fato, há erro no 

teor do ato administrativo n. 003/2015, especificamente no disposto em seu 

artigo 4º que veda o pagamento da gratificação de função durante o 

pagamento de férias.  

Tal disposição é infra legal, necessita ser suprimida e/ou alterada. A 

redação do artigo 4º do Ato Administrativo n. 003/2015 vai de encontro ao 

disposto na CLT, essa que como Lei Federal deve prevalecer.  

Deve ser afastada a aplicabilidade do artigo 4º do ato administrativo 

supracitado. Férias consiste em suspensão do contrato de trabalho, não em 

interrupção, não devendo os trabalhadores serem penalizados, devendo a lei 
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trabalhista prevalecer em detrimento do ato administrativo, bem como ser 

seguida.  

Após todo o exposto, esse jurídico aconselha que o CAU/RO suprima ou 

altere a redação do artigo 4º do ato administrativo n. 003/2015 visto que esse 

compreende ilegalidade, bem como realize o pagamento da gratificação de 

função dos funcionários do CAU/RO que desempenhem as funções da CPL de 

forma correta, qual seja: integrando todas as verbas trabalhistas, em 

decorrência da gratificação de função ter natureza salarial.  

 
IV - CONCLUSÃO 

 
 

Diante do exposto, conclui-se que o CAU/RO necessita, urgentemente, 

alterar o disposto no artigo 4º do ato normativo n. 003/2015, devendo 

ainda alterar o PCCR para que a gratificação de função tenha natureza salarial 

e integre o salário para todos os efeitos legais, devendo realizar os pagamentos 

dos funcionários de forma correta, de acordo com o disposto na CLT.  

 
 

Porto Velho/RO, 29 de julho de 2021. 

 
 
 

 

 
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO 

OAB/RO n. 5.408 
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