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Do Regime do Sobreaviso  

 

  

  Considera-se em sobreaviso o empregado que permanece a 
disposição, à distância, submetido a controle patronal. O mesmo permanece 
em regime de “plantão”, aguardando a qualquer momento ser chamado para o 
serviço durante o período de descanso.  

  Logo, o sobreaviso, consiste no cerceamento do repouso ou da 
liberdade do servidor que fica à disposição da administração, além da carga 
horária semanal de trabalho do seu cargo efetivo, esperando seu chamamento 
para o serviço, em sua residência, por um período de vinte e quatro horas, fora 
da jornada regular. 

  O período de sobreaviso é tempo de serviço remunerável e não 
prorrogação de jornada sem remuneração. 

  O regime de sobreaviso é utilizado para garantir o atendimento do 
princípio da continuidade da prestação do serviço público, eis que, alguns 
serviços públicos não podem ser interrompidos, como por exemplo os serviços 
de saúde. Ou seja, a definição da jornada de trabalho dos servidores deve 
observar o princípio da continuidade do serviço público conforme a necessidade 
pública. 

  Dessa forma, a administração pública utiliza de seu poder de 
organizar e reorganizar os próprios serviços e mediante a análise da 
conveniência e oportunidade é que o Prefeito poderá dispor sobre a 
organização de seu quadro de servidores e instituir o regime de sobreaviso 
para atender a necessidade pública, tendo em vista as peculiaridades locais e 
as possibilidades de seu orçamento.  

 

  A origem do sobreaviso se deu na CLT, consolidação das leis 
trabalhistas, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que ao tratar sobre 
os empregados das estradas de ferro, autorizou que os mesmos pudessem 
estar de sobreaviso e definiu o regime no § 2º. Senão vejamos. 

 

Art. 244. As estradas de ferro poderão ter empregados 
extranumerários, de sobre-aviso e de prontidão, para executarem 
serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que 
faltem à escala organizada.(Restaurado pelo Decreto-lei n º 5, de 
4.4.1966) 
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§ 1º Considera-se "extranumerário" o empregado não efetivo, 
candidato efetivação, que se apresentar normalmente ao servico, 
embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só 
receberá os dias de trabalho efetivo. (Restaurado pelo Decreto-lei n º 
5, de 4.4.1966) 

 § 2º Considera-se de "sobre-aviso" o empregado efetivo, que 
permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o 
chamado para o serviço. Cada escala de "sobre-aviso" será, no 
máximo, de vinte e quatro horas, As horas de "sobre-aviso", para 
todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário 
normal.  

  

 Ressalta-se que o art. 244, § 2º, da CLT, não se aplica aos servidores 
públicos. Tal dispositivo serve apenas como referência, podendo ser utilizado 
para fixação do limite horário previsto para o regime de sobreaviso, não se 
indicando o estabelecimento de horário superior a vinte e quatro horas, a cada 
setenta e duas horas, para obrar o servidor em regime de sobreaviso. Bem 
como, o valor indicado na CLT poderá ser utilizado como parâmetro para 
estabelecendo do valor a ser pago a título de sobreaviso. 

 

Para a efetiva instituição do regime do sobreaviso é necessária a 
existência de lei municipal regulamentadora, de origem do Chefe do Poder 
Executivo, competente para iniciar o processo legislativo que dispõe sobre a 
remuneração dos seus servidores, bem como sobre a estrutura organizacional 
de seu Poder, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.  

 
Ou seja, a instituição do regime de sobreaviso no âmbito da 

Administração Pública, para os servidores públicos que são regidos pelo regime 
de trabalho estatutário, é perfeitamente possível e costuma se dar em 
determinadas áreas, como a saúde, em que há atendimentos em horários 
incompatíveis com uma prefixação pela administração. 

 
Porém, o regime de sobreaviso não deve configurar uma burla 

para o não cumprimento da carga horária fixada em lei, devendo servir tão 
somente como meio de compatibilizar a prestação de tempo de serviço com as 
necessidades de cada setor, para melhor atender aos interesses do serviço 
público, desde que observada a carga horária que legalmente os servidores 
públicos são obrigados a cumprir. Senão vejamos: 

 
 

TC-RS PARECER 39/96  
Regime de sobreaviso. Consulta. Superintendência dos Serviços 
Penitenciários. Portaria. Proibição de cômputo do período de 
sobreaviso na carga horária atribuída ao caso. Relevância das 
circunstâncias fáticas. […] “quanto ao mérito, reitera observações já 
expendidas pela CAGE, para concluir que o regime de sobreaviso não 
deve continuar um “artifício” para o não cumprimento da carga horária 
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fixada em lei, devendo servir tão só como meio de compatibilizar a 
prestação de tempo de serviço efetivamente desenvolvida com as 
“peculiaridades de cada setor”, adequando-se, expressivamente, ao 
objetivo de “melhor atender aos interesses do serviço, desde que 
observada, entretanto, a situação funcional dos servidores, em 
especial a carga horária que legalmente são obrigados a cumprir”.  
 
 

 
A lei municipal que instituir o sistema de sobreaviso deve 

estabelecer um regime de escala, pelo qual o servidor é remunerado com um 
valor que comumente é de 1/3 (um terço) seguindo o parâmetro da CLT. 

 
Como o servidor público fica à disposição da administração e 

recebe por tal motivo, por óbvio, durante o período de sobreaviso, deve 
permanecer em local próximo, à espera de um chamado da Administração. O 
fato de a administração eventualmente não chamar o servidor não 
descaracterizará o sobreaviso e a correspondente remuneração. Ou seja, o 
servidor recebe um valor por estar à disposição, não necessitando ser chamado 
efetivamente para o recebimento. 

 
Quando da efetiva convocação do servidor para o trabalho, o 

mesmo receberá a remuneração correspondente a horário extraordinário, com 
acréscimo de no mínimo cinquenta por cento, nos termos em que a lei 
municipal dispor, eis que extrapola sua jornada normal, bem como a limitação 
para sua vinculação a este sistema.  

 
  Conclui-se que é perfeitamente possível que o Município institua 
através de lei municipal, de iniciativa do Prefeito, o regime do sobreaviso, para 
aqueles casos em que é necessário um regime de espera ou de plantão, 
devendo o servidor ser remunerado pelo período que estiver à disposição 
(sobre aviso) e quando efetivamente chamado deverá receber como horas 
extraordinárias, podendo a Lei municipal utilizar como parâmetro o regramento 
da CLT sobre o instituto. 
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Incorporação do adicional de sobreaviso 

 
  O sobreaviso é o regime pelo qual o empregado permanece a 
disposição, à distância, submetido a controle patronal. O mesmo permanece 
em regime de “plantão”, aguardando a qualquer momento ser chamado para o 
serviço durante o período de descanso.  
   

  O período de sobreaviso é tempo de serviço remunerável e não 
prorrogação de jornada sem remuneração. A dúvida surge sobre a possibilidade 
de o valor corresponde possa ser incorporado na remuneração do servidor 
público. 

  A análise passa pelo entendimento do regime jurídico dos 
servidores públicos. Como nos ensina Wallace Paiva Martins Júnior:  

 

“Por regime jurídico do servidor público se concebe o 
complexo de normas da disciplina da acessibilidade aos 
cargos e funções e sua forma de provimento e requisitos, 
direitos e deveres, movimentação funcional (promoção, 
remoção, etc.), sistema remuneratório, responsabilidade 
administrativa (infrações, sanções e processo) e 
aposentadoria.” 
(...) 
“Essa visão de um núcleo normativo da relação funcional 
não foge da concepção jurisprudencial nem doutrinária , 
ainda que se tenha entendido de maneira ampla que ‘a 
locução constitucional regime jurídico dos servidores 
públicos’ corresponde ao conjunto de normas que 
disciplinam os diversos aspectos das relações 
estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os 
seus agentes.”1 

 

Nos termos do artigo 37, “caput”, CF, a Administração Pública, 

submete-se à legalidade, compreendida os demais princípios e regras da 

Constituição, de modo a manter sistematicamente a integridade e coerência no 

exercício das competências administrativas. Ou seja, todos os atos e 

disposições da Administração pública submetem-se ao Direito, devem estar 

                                                 
1  Remuneração dos Agentes Públicos. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 49-50. 
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conforme o Direito, cuja desconformidade configura violação do ordenamento 

jurídico.  

   

 

 

  O Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de 
legalidade mais aprofundada para fins de resolução dos conflitos entre agente 
públicos e Administração Pública. Senão vejamos: 

 

[…] Cabe ao Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito, 
zelar, quando provocado, para que o administrador atue nos limites da 
juridicidade, competência que não se resume ao exame dos aspectos 
formais do ato, mas vai além, abrangendo a aferição da 
compatibilidade de seu conteúdo com os princípios constitucionais, 
como proporcionalidade e razoabilidade. 5. No caso, o Tribunal de 
origem, ao verificar, mediante atividade interpretativa, inerente à 
função jurisdicional, se os fatos apurados e descritos no procedimento 
administrativo conduziam ou não à conclusão de ter o servidor 
praticado infração disciplinar, nada mais fez do que cumprir seu mister 
constitucional. 6. O órgão julgador entendeu, de modo claro e 
fundamentado, que a conduta narrada não constituía violação ao art. 
143 da Lei 8.112/90, por ausência de subsunção dos fatos à norma. 
Agiu, destarte, nos limites de sua competência, não cabendo afirmar 
que deveria ter-se restringido à análise dos aspectos formais do 
procedimento administrativo, sob pena de restar esvaziada a garantia 
fundamental de acesso ao Poder Judiciário, prevista no art. 5º, XXXV, 
da Constituição Federal. 7. No que tange ao controle jurisdicional de 
atos impositivos de sanção a servidor público, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que, diante dos 
princípios que vinculam o regime jurídico disciplinar, não há falar em 
discricionariedade da Administração, devendo o controle exercido pelo 
Poder Judiciário incidir sobre todos os aspectos do ato. Precedente. 
MS 12.988/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 12/2/08. 8. Revisar o 
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no sentido de que, 
conforme apurado e descrito nos autos, a conduta do servidor não 
constituiu infração disciplinar demandaria o reexame de fatos e 
provas, procedimento vedado na via especial (Súmula 7/STJ). 9. 
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. 

(STJ   , Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data 
de Julgamento: 06/05/2008, T5 - QUINTA TURMA) 

 

  Portanto pode a legislação municipal, prever normas sobre 
adicional de sobreaviso e o direito à incorporação, devendo a concessão de 
vantagens funcionais observar o parâmetro de juridicidade, exigindo-se regra 
específica, como proteção contra possível arbitrariedade da administração 
pública. 
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  Hely Lopes Meirelles, nos ensina a diferença entre as 
gratificações dos adicionais: 

 

“Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente 
aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em 
condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade 
(gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores 
que reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações 
especiais). A 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 
incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão 
de circunstâncias momentâneas’. Como já vimos precedentemente, 
as gratificações distinguem-se dos adicionais porque estes se 
destinam a compensar encargos decorrentes de funções especiais, 
que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas – as 
gratificações – visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns 
realizados em condições extraordinárias, tais como os trabalhos 
executados em perigo de vida e saúde, ou no período noturno, ou 
além do expediente normal da repartição, ou fora da sede, etc. (...) A 
gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o 
adicional é, por natureza, permanente e perene”.2 

 

  Uma vez que a lei municipal preveja a possibilidade de 
incorporação de gratificações e adicionais nos vencimentos dos servidores 
após determinado tempo, não há que se falar em ilegalidade do ato 
administrativo que conceder a incorporação, desde que o servidor tenha 
implementado os requisitos os quais lhe fazem jus ao recebimento. 

  Por óbvio não poderá o servidor público receber em duplicidade 
valores de adicional de sobreaviso, ou seja, após incorporado o benefício, se o 
mesmo já recebeu em determinados meses, não terá que receber novamente, 
sobre o mesmo período. 

  Conclui-se que é perfeitamente possível que ocorra a 
incorporação do adicional de sobreaviso aos vencimentos do servidor público, 
desde que prevista a regra na lei municipal, e que o servidor tenha 
implementado os requisitos os quais lhe fazem jus ao recebimento. 

 

 

 

                                                 
2  Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. Malheiros, 2012, p. 559-560. 
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O pagamento de férias proporcionais ao servidor púb lico quando da 
rescisão  

 

 A Constituição Federal prevê no art. 7º, XVII, o direito de gozo de 
férias anuais com remuneração acrescida de, pelo menos, um terço do salário. 
Senão vejamos: 

 
Art. 7º. [...] 
 
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal ; 

 
 
 Conforme dispõe o art. 39, § 3º da Constituição Federal, o direito a 

férias é estendido a todos os servidores públicos, ou seja, todo o servidor tem 
direito a férias após doze meses de trabalho, previsto um prazo subsequente 
para o gozo. Senão vejamos: 

 
(...) 
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. 
(...) 
§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público  o 
disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quando a natureza do cargo o exigir. (grifo nosso) 

 
 
O art. 29, inciso IX, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, 

também estabelece que são direitos dos servidores o gozo de férias anuais 
remuneradas com o terço do salário. Senão vejamos:  

 
“Art. 29 - São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de 
outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas 
leis: 
(...) 
IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que a remuneração normal, e pagamento antecipado;” 
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O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na súmula nº 
15, estabelece o entendimento de que o pagamento de férias proporcionais aos 
servidores públicos, depende de previsão expressa de lei antes de completado 
o período aquisitivo de doze meses e após um ano de exercício, independe de 
disposição legal. Senão vejamos: 

 
 
Súmula nº 15 – Proposição de Súmula relativa à matéria tratada no 
Processo de Uniformização e Jurisprudência nº 10608-02.00/05-8, 
envolvendo o pagamento de férias proporcionais a servidores públicos 
civis. 
Verbete: “O pagamento de férias proporcionais aos servidores 
públicos civis, detentores de cargo de provimento efetivo ou cargo em 
comissão, depende de previsão expressa de lei antes de 
completado o período aquisitivo de doze meses . Após um ano de 
exercício, independe de disposição legal”.3 

 
Tal entendimento estava em consonância com o fato de que a regra da 

CLT que determina, que o empregador indenize proporcionalmente as férias do 
empregado que for demitido sem justa causa, antes de completar o primeiro 
ano de trabalho, não se aplicaria por extensão, aos servidores públicos, eis que 
estes se subordinam ao regime próprio estatutário. Logo, somente a lei 
municipal poderia conceder o pagamento de férias proporcionais aos seus 
servidores, tanto efetivos como comissionados. 

 
Tal entendimento se dava com fundamento no princípio da legalidade, 

conforme nos ensina Hely Lopes Meirelles: 
 

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), 
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar 
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal.4 

 

  Porém, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, no parecer 19 
de 2011, mudou tal entendimento, passando a referir que o pagamento de férias 
não usufruídas ao servidor comissionado que não completou um ano de 
trabalho independe de expressa previsão legal para sua concessão. A Alteração 
do posicionamento contido na Súmula 15 do Tribunal de Contas se deu em face 
da Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Senão 
vejamos: 

 

                                                 
3
 Tribunal de Contas do Estado/RS 

 Relator: João Luiz Vargas Processo: 6096-02.00/06-5; Sessão: 35ª Sessão Plenária de 09 de 
agosto de 2006. Publicada no Bol. 737/06 - D.O.E. de 11-09-2006. 
4  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Editora Malheiros: São 
Paulo, 2009, p. 89. 
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P A R E C E R 1 9 / 2 0 1 1 

 PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E DO TERÇO DE 
FÉRIAS AOS DETENTORES DE CARGOS EM COMISSÃO. SEDE 
CONSTITUCIONAL. As férias proporcionais e o terço de férias devem 
ser pago aos servidores públicos civis detentores de cargo em 
comissão, tanto na condição de titulares quanto na de substitutos. 
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS A SERVIDOR 
COMISSIONADO ANTES DE COMPLETO O PERÍODO AQUISITIVO 
DE DOZE MESES. Parecer Coletivo 3/2010 da Auditoria, cujas 
conclusões se reiteram. O pagamento de férias não usufruídas ao 
servidor comissionado que não completou um ano de trabalho 
independe de expressa previsão legal para sua concessão. Alteração 
do posicionamento contido na Súmula 15 deste Tribunal em face da 
Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.  

 

  O Parecer Coletivo nº 3/2010, do Tribunal de Contas ainda refere: 

 

Indenização de férias não gozadas por servidor detentor de cargo em 
comissão com menos de um ano de serviço. Matéria tratada na 
Súmula nº 15, deste Tribunal. É de ser alterada a orientação no 
sentido de que a indenização de férias não gozadas, antes de um ano 
de exercício, quer por servidor efetivo, quer por servidor detentor de 
cargo em comissão, dependa de lei, tendo em vista que a Convenção 
132, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre férias 
remuneradas tem “status” de norma constitucional à luz do 
entendimento formado no Supremo Tribunal Federal a partir do HC 
96.772/SP.  

 

  O entendimento se baseia na adesão do Brasil, sem qualquer 
reserva, à Convenção n° 132 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
Sobre férias anuais remuneradas, a matéria se inclui no catálogo de direitos 
fundamentais da Constituição Federal, independentemente do caráter formal 
que se reserve às convenções ou aos tratados, provocou, pelo caráter material 
do que veicula, a ampliação do núcleo mínimo de direitos e de garantias 
consagrados aos trabalhadores, dos setores público ou privado.  

  Logo, a Corte de Contas entende que o direito a férias 
proporcionais quando o período de serviço for inferior a um ano, instituído pelo 
artigo 4º, 1, desse diploma internacional, vigente no Brasil por meio do Decreto 
nº 3.197/1999, a teor do seu artigo 1º, independe a sua concretização de 
qualquer previsão em lei municipal.  

 

  Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão 
recente, 2015, decidiu que incide o princípio da legalidade, previsto no art. 37, 
da Constituição Federal, bem como da competência do Município para legislar 
no âmbito local sobre tudo o quanto é do seu peculiar interesse, previsto no art. 
30 do mesmo diploma legal. Referiu que  tem o Município a competência para 



 
                                                                 Guia do Servidor Público 
 

 

Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda.  

legislar sobre o Regime Jurídico de seus servidores. Ou seja, o servidor que 
não implementar o período exigido em lei municipal para adquirir o direito as 
férias, lhe impede o recebimento da beneficie. Senão vejamos: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
NÃO ME TOQUE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 
012/2002.FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. 
INVIÁVEL. A previsão para o direito às férias, nos termos 
da Lei ComplementarMunicipal n. 012/2002, é de um ano de 
vigência da relação entre o servidor e o Município para a aquisição do 
direito as férias, destarte, no mesmo sentido da norma constitucional. 
RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70049697832, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em 20/08/2015)  

 

 

  O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento. 
Senão vejamos: 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 
REGIMENTAL. SERVIDOR. LEI N.º 10.261/68. FÉRIAS 
PROPORCIONAIS. DIREITO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. 
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ART. 535 
DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 280/STF. 
INCIDÊNCIA. 1. Não há de se falar em negativa de prestação 
jurisdicional quando todas as questões necessárias ao deslinde da 
controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma 
contrária às pretensões do recorrente. 2. Tendo o Tribunal de 
origem dirimido a controvérsia alicerçado na anális e do direito 
local, incabível a apreciação da matéria em sede de  recurso 
especial, destinado à interpretação da norma infrac onstitucional 
federal.  3. Afigura-se inviável o conhecimento da insurgência na via 
especial, quando a questão foi examinada sob fundamento 
eminentemente constitucional (art. 7º, XVII, da CF). 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STJ   , Relator: Ministro OG 
FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2010, T6 - SEXTA 
TURMA) 

 

Conclui-se que é possível que não haja apontamento do Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Sul na hipótese de pagamento de férias proporcionais  
ao servidor público, em caso de rescisão, sem a existência de lei municipal 
autorizando. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda decide 
de forma que o pagamento de férias proporcionais aos servidores públicos 
somente é devida se existir lei municipal determinando.  
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Impossibilidade de cumulação de diárias com horas e xtras para o servidor 

público efetivo 

 

A questão surge quando da possibilidade ou não de concessão de 
horas extraordinárias, para servidores públicos efetivos, que se encontram fora 
do seu Município, recebendo diárias e quando o deslocamento ultrapassa a 
carga horária diária ou semanal prevista para o seu cargo. 

 Cumpre ressaltar que o pagamento de horas extras é garantido 
conforme o Estatuto do Servidor Público dispuser, cabendo observar que 
deverá haver autorização expressa de autoridade competente, convocando o 
servidor para o exercício de horas extras e a comprovação da efetiva prestação 
de serviço adicional.  

 

   Os atos administrativos são submissos à legalidade, princípio constante 

no art. 37, caput5, da Constituição Federal. O Princípio da Legalidade, como nos 

ensina Celso Antônio Bandeira de Mello6: 

 

“[…] Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o 
sentido profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução 
jurídica de um propósito político: o de submeter os exercentes do 
poder em concreto – o administrativo – a um quadro normativo que 
embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se 
através da norma geral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, 
editada, pois, pelo Poder Legislativo – que é o colégio representativo 
de todas as tendências (inclusive minoritárias) do corpo social -, 
garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a 
concretização desta vontade geral. 

                                                 
5  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: 
 (...) 
6  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25ª edição 
revista e atualizada até a EC nº 56/2007. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 100. 
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O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a 
quaisquer tendências de exacerbação personalista dos governantes. 
Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, 
contra o qual irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou 
messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O princípio da 
legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, 
pois tem como raiz a idéia de soberania popular, de exaltação da 
cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior 
esquema de poder assentado na relação soberano-súdito (submisso). 

(...)”. 

 

  O direito à remuneração pelo serviço extraordinário encontra 

amparo no art. 7º, XVI, da Constituição da República. Senão vejamos: 

 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;  

(...) 

(grifei) 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único 

e planos de carreira para os servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

(...) 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos 

diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

(...) 

(grifei) 

 

Logo, não ocorrendo a configuração das premissas definidas em lei e 
não havendo autorização e comprovação da realização das horas extras, o 
servidor público que estiver ausente de suas atividades, para participar de 
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cursos, fora de seu Município, não terá direito a perceber horas extras. Eis que 
estando o servidor em curso, o cumprimento da carga horária prevista para o 
seu cargo fica suspenso. Senão vejamos: 

 
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR ESTADUAL. HORAS-
EXTRAS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR 
DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA 
CONVOCAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. CUMULAÇÃO 
DAS HORAS-EXTRAS COM AS DIÁRIAS PERCEBIDAS PELO 
SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE.  I - Consoante o disposto no art. 48, 
§ 8º da Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, o exercício de 
serviço extraordinário por servidores militares, pressupõe autorização 
do Governador do Estado. II - O exercício de labor extraordinário não 
será autorizado a servidores militares que percebam diárias de 
viagem. Inteligência do art. 2º, § 3º do Secreto Estadual nº 40.986/01. 
Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70042607713, Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, 
Julgado em 27/02/2014) 

 

(TJ-RS - AC: 70042607713 RS , Relator: Eduardo Delgado, Data de 
Julgamento: 27/02/2014, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 20/03/2014) 

 

Ainda sobre o tema: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

MILITAR. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 46, I. DECRETOS Nº 

40.986/2001 e nº 29.076/79. 1. Necessária a convocação 

expressa do servidor pelo Governador do Estado para  a 

prestação de horas extras. A Administração Pública deve 

obedecer ao princípio constitucional da legalidade,  art. 37, 

caput, da Constituição Federal . 2. Aos servidores policiais 

militares que estiverem percebendo diárias a qualqu er 

título é vedada a acumulação com o pagamento pelo 

desempenho de serviço extraordinário . Inteligência do 

Decreto Estadual nº 29.076/79. Precedentes desta Corte. 

NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70051667566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 31/10/2013) 

(grifei) 
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SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. BATALHÃO DE 

POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL. PAGAMENTO DA 

GRATIFICAÇÃO POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE PELO REGIME DE COMPENSAÇÃO DE 

HORÁRIOS ESTABELECIDO, BEM COMO PELA VEDAÇÃO 

CONSTANTE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL . O pagamento 

das horas extraordinárias realizadas pelos policiai s 

militares lotados no Batalhão de Polícia Rodoviária  deverá 

ter a autorização prévia do Governador do Estado, n os 

termos da LC-RS 10.990/97, com as alterações 

determinadas pela LC-RS nº 11.650/01. O Decreto-RS nº 

40.986/01 regulamenta a realização das horas 

extraordinárias pelos servidores militares estaduai s, 

autorizando a sua compensação com folgas, quando 

ausente a autorização prevista na LC-RS nº 11.650/0 1, 

situação configurada no caso concreto . APELAÇÃO 

IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70029724408, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 22/11/2012) 

(grifei) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MILITAR. HORAS EXTRAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 10.990/97. A 

CONVOCAÇÃO PARA CUMPRIR SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO 

GOVERNADOR. DECRETO ESTADUAL N. 41.255/01. É 

VEDADO O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS AO 

SERVIDOR POLICIAL MILITAR PERCEBE DIÁRIAS DE 

VIAGEM. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. 

CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 

107 DA LC/RS Nº 10.098/94 E DO ART. 37, XIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055607824, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de 

Azambuja, Julgado em 04/12/2013) 
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(grifei) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. HORAS 

EXTRAS. AUTORIZAÇÃO FORMAL DO GOVERNADOR DO 

ESTADO PRESUMIDA QUANDO COMPROVADA A EFETIVA 

REALIZAÇÃO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. LEI 

COMPLEMENTAR 10.990/97. DIÁRIAS DE VIAGEM. 

CUMULAÇÃO INDEVIDA.  1. A Lei Complementar nº 10.990/97 

- Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar -, com as 

alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 11.650/01, 

estabeleceu, no artigo 48, §§ 8º a 12, condições para a 

realização das horas extras por servidores militares, 

evidenciando que o serviço extraordinário deverá ser precedido 

de autorização do Governador do Estado. 2. No caso de policial 

militar estadual, havendo prova inequívoca acerca do efetivo e 

usual desempenho de trabalho realizado em regime 

extraordinário, devidamente estribado em ordens e escalas 

emitidas por seus superiores hierárquicos, deve ser presumida 

a existência de regular autorização do Chefe do Poder 

Executivo, o que possibilita e torna mesmo impositivo o 

pagamento das horas trabalhadas além da jornada semanal de 

40 horas. 3. A vedação presente no artigo 2º, §3º, do Decreto nº 

40.986/01, que impossibilita a cumulação de diárias com o 

pagamento de gratificação por serviço extraordinário deve ser 

observada, valendo como negativa de autorização superior para 

a percepção de horas extras, nos dias em que foram 

efetivamente pagas as diárias de viagem. 4. Ação julgada 

improcedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70042987495, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 

02/10/2013) 

(grifei) 

 

Podemos citar como ressalva o fato de que é possível à percepção de 

horas extraordinárias para o caso do servidor detentor de cargo de motorista. 

Ou seja, o mesmo viaja em razão do desempenho de suas atividades 
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funcionais próprias do cargo que exerce, já sendo, portanto, absorvido em sua 

jornada de trabalho, o deslocamento. Todavia, se o total de horas extrapolar o 

limite diário ou semanal previsto em lei, mediante a efetiva comprovação da 

realização do serviço extraordinário, caberá o pagamento do respectivo 

adicional.  

Mas, frisa-se, contudo, que o pagamento de adicional das horas extras 

afasta o pagamento de diária, sendo possível prever em lei o ressarcimento das 

despesas porventura havidas durante o deslocamento nas horas extras. 

 

 Conclui-se que quando o servidor público é autorizado a deslocar-se de 

sua cidade, para a realização de cursos, lhe será devido o pagamento de 

diárias, conforme valor e critérios definidos em lei municipal. Já, quando o 

deslocamento do servidor, estiver previsto, em lei, de forma agregada às 

atribuições de seu cargo, como, por exemplo, motorista, e ultrapassando a 

jornada de trabalho, lhe será devido o pagamento de horas extras desde que 

comprovadas. Bem como, não poderá haver cumulação de diárias e horas 

extras. 
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A prestação de horas extras deve observar o caráter  excepcional do 
instituto. Possibilidade e instituição de banco de horas, devendo ser 
indenizado o servidor em caso de rescisão  
  

  

  Serviço extraordinário possui natureza remuneratória e objetiva 
dar a contraprestação pecuniária ao servidor pela realização da jornada de 
trabalho superior a que o mesmo está obrigado por lei.  
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  A Constituição Federal garante aos servidores públicos o direito à 

remuneração do serviço extraordinário, com no mínimo, em cinqüenta por cento 

à do normal, por extensão, conforme determina o art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVI. 

Senão vejamos: 

 

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. 

[...] 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 

no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e 

XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir.       (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) [grifei] 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:  

[...] 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinqüenta por cento à do normal;   

 

  Com base na submissão da Administração Pública ao princípio da 

legalidade, conforme o art. 37, “caput”, deve a mesma disciplinar, através de lei, 

as hipóteses de prestação de serviço extraordinário e sua correspondente 

remuneração. Senão vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade , impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
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seguinte:       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998) [grifei] 

 

  Em razão do princípio citado, a definição em lei da carga horária 

do servidor gerará uma regra a qual deverá ser cumprida pelo servidor e 

exigida pela administração pública. 

 

  Cumpre ressaltar que não é possível a prestação habitual de 
serviço extraordinário. Eis que o pagamento de Horas Extras deve se dar de 
forma excepcional. A propósito, já se manifestou reiteradamente o Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul: 
 
 

[...] 
1.4 - Habitualidade na autorização para a prestação de se rviços 
extraordinários, realizados de forma excessiva e em  
descumprimento ao regramento relativo à jornada lab oral , 
estabelecido na Lei Municipal nº 75/2004, artigos 53, 58 e 60. Não-
utilização do mecanismo da compensação previsto no artigo 55 da 
mesma norma. Submissão a custos alargados, em razão da 
remuneração acrescida da hora extra (fls. 240, 241, 272 e 273). 
[...] 
O item 1.4, que trata da habitualidade na autorizaç ão para a 
prestação de serviços extraordinários, observa-se q ue há vários 
exercícios os Administradores vêm pagando horas ext ras a seus 
servidores, embora haja uma preocupação da legislaç ão do 
Município no sentido de evitar o serviço extraordin ário 
sistemático. 
Tais pagamentos denotam sérias deficiências do sist ema de 
controle interno, o que coloca o Administrador ao a lcance da 
penalidade pecuniária . [...] 
(Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Processo de 
Prestação de Contas nº 003900-02.00/07-2, Exercício de 2006. Data 
do Julgamento: 22/04/2008. Data de Publicação: 27/05/2008. Boletim 
443/2008. Primeira Câmara. Relator Cons. Hélio Saul Mileski.  

 
 
 

  A administração pública deve fiscalizar a realização das horas 
extras por parte dos servidores públicos, controlando o cumprimento de carga 
horária dos mesmos, conforme dispuser o Regime Estatutário, onde se 
enquadram os servidores, tendo o Município autonomia para dispor sobre a 
matéria, conforme decisão, ao Chefe do Poder. Poderá a administração, utilizar-
se de controle de ponto, para melhor fiscalizar a realização de horas extras por 
parte dos seus servidores. 
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  O Tribunal de Contas do Estado ainda entende que o serviço 
extraordinário deve se limitar a 60 (sessenta) horas por mês, sob pena de 
desvirtuamento do caráter excepcional do serviço extraordinário. Senão 
vejamos: 
 
 

[...] 
item 1.2.1 (fls. 125 e 301) – onze servidores excederam o limite de 
serviço extraordinário fixado pelo artigo 148 da Lei Municipal nº 
1.200/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município – em 
duas horas diárias ou 60 horas por mês. Tal extrapolação propiciou 
que, em diversos meses, a remuneração pelo trabalho extraordinário 
superasse a do cargo, evidenciando o desvirtuamento do caráter 
excepcional das horas extras.  
(Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Processo de 
Contas nº 009169-02.00/08-4, Exercício de 2008. Data do 
Julgamento: 15/09/2009. Data de Publicação: 27/10/2009. Boletim 
1101/2009. Primeira Câmara. Relator Cons. Algir Lorenzon.  
 

  
  Dessa forma, a lei municipal pode dispor da quantidade de horas 
extras que pode o servidor vir a ser convocado a realizar, mas deve limitar a 60 
(sessenta) horas mensais, sob pena de ver descaracterizado a 
excepcionalidade do instituto. 
 
  Pode ainda a lei municipal regrar a instituição de banco de horas e 
compensações de horas trabalhadas, conforme assegura o art. 39, §3º c/c art. 
7º, XIII da Constituição Federal, com a anuência dos servidores. 

 

Art. 7º [...] 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensação de horários  e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (grifo 
nosso) 

 

  A compensação de horários não é prestação de serviços além da 
carga horária do servidor (horas extras), e sim uma substituição de forma de 
jornada de trabalho, quando o servidor trabalha mais em um determinado dia e 
compensa trabalha menos em outro dia.  

 

  Cumpre ressaltar que uma vez que o servidor venha a romper seu 

vínculo com a administração, por aposentadoria, por exemplo, eventuais horas 

disponíveis em banco de horas deverão ser indenizadas. Senão Vejamos: 
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TCE-RS 

Parecer nº 4/2015 

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO DE HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS AVERBADAS EM SEUS ASSENTAMENTOS 

FUNCIONAIS. ADMISSIBILIDADE. Aplicação analógica da orientação 

fixada no Parecer nº 9/2010. Vedação ao enriquecimento sem causa.  

 

  O dever de indenizar fundamenta-se no fato de que a 

administração pública não pode se locupletar com o trabalho dispendido pelo 

servidor público. Senão vejamos: 

 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO 721.001 RIO DE JANEIRO […] Recurso extraordinário com 

agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias 

não gozadas – bem como outros direitos de natureza 

remuneratória – em indenização pecuniária, por aque les que não 

mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação d o 

enriquecimento sem causa da Administração.  4. Repercussão 

Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.  

STF, Plenário, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com 

Agravo nº 721.001, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.12.2013  

 

 

  Conclui-se que com base no princípio da legalidade, a administração 

pública deve disciplinar, através de lei, as hipóteses de prestação de serviço 

extraordinário e sua correspondente remuneração e definir em lei a carga horária do 

servidor gerando uma regra a qual deverá ser cumprida pelo mesmo e exigida pela 

administração pública. Bem como, não é possível a prestação habitual de serviço 

extraordinário, eis que o pagamento de Horas Extras deve se dar de forma 

excepcional, devendo limitar-se a 60 horas extras por mês. Ainda assim, a 

administração pública deve fiscalizar a realização das horas extras por parte dos 

servidores públicos, controlando o cumprimento de carga horária dos mesmos, 
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conforme dispuser o Regime Estatutário, onde se enquadram os servidores, tendo o 

Município autonomia para dispor sobre a matéria, conforme decisão, ao Chefe do 

Poder. Além disso, poderá a administração, utilizar-se de controle de ponto, para 

melhor fiscalizar a realização de horas extras por parte dos seus servidores. Bem 

como, pode ainda a lei municipal regrar a instituição de banco de horas e 

compensações de horas trabalhadas, com a anuência dos servidores. Por fim, uma 

vez que o servidor venha a romper seu vínculo com a administração, eventuais 

horas disponíveis em banco de horas deverão ser indenizadas. 


