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ACÓRDÃO – AC CON N.00003/2020 – TCMGO  

Técnico Administrativa 
 

 

 

 

Processo:                          12424/19 

Município:                         Cachoeira Alta 

Órgão:                               Poder Legislativo 

Assunto:              Consulta acerca da legalidade de inclusão de quinquênio em 

pagamentos de horas extras 

Consulente:                     Evandro Azevedo Paganini – Presidente da Câmara 

Municipal de Cachoeira Alta (CPF: 499.707.711-91)   

Representante do MPC:    Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

Relator:                             Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

 

 

 

CONSULTA. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO 
QUINQUÊNIO NO CÁLCULO DA HORA EXTRA.  
1. As horas extraordinárias pagas aos servidores públicos 
têm como base de cálculo a remuneração total do servidor, 
nela compreendida o vencimento-base e os acréscimo 
pecuniários percebidos em caráter habitual e permanente. 
Portanto, o quinquênio integra a base de cálculo das horas 
extras; 
2. Ressalta-se que a remuneração do serviço extraordinário 
deve ser eventual, pautada no excepcional interesse 
público devidamente justificado e condicionada à ocorrência 
da sobrejornada, efetivamente mensurada e controlada por 
registro fidedigno de ponto; 
3. O valor da hora extra paga ao servidor público pode 
incidir sobre a parcela remuneratória decorrente de 
quinquênio, com as seguintes ressalvas: a) a legitimidade 
do pagamento de hora extra pressupõe que se trata de 
situação extraordinária e temporária, bem como que exista 
efetivo controle da jornada de trabalho, mediante registro de 
ponto; b) o agente público admitido para cargo de 
provimento em comissão e o servidor público com vínculo 
efetivo que perceba gratificação pelo desempenho de 
função de direção, chefia e assessoramento, não têm 
direito ao pagamento de horas extras.   

. 

 

Biblioteca
Ver também AC-CON 002/14
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Tratam os autos de CONSULTA formulada pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Cachoeira Alta, Sr. Evandro Azevedo Paganini, por meio da 

qual questiona “se o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras?”.  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0014/2020 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões 

expostas pelo Relator para: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 

199 do RITCM/GO. 

 

2. RESPONDER ao consulente, quanto ao mérito, que: 

a) as horas extraordinárias pagas aos servidores públicos têm 

como base de cálculo a remuneração total do servidor, nela compreendida o 

vencimento-base e os acréscimos pecuniários percebidos em caráter habitual e 

permanente. Portanto, o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras; 

b) o Servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito à 

remuneração por horas extras trabalhadas, desde que não perceba gratificação 

por desempenho de função de confiança ou por cargo em comissão de direção, 

chefia e assessoramento. Já o Servidor ocupante de cargo em comissão não tem 
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direito ao pagamento de horas extras devido à relação de confiança e pela 

natureza do cargo, o que inviabiliza controle de horário1; 

c) a remuneração do serviço extraordinário deve ser eventual, 

pautada no excepcional interesse público devidamente justificado e condicionada 

à ocorrência da sobrejornada, efetivamente mensurada e controlada por registro 

fidedigno de ponto. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 18 de 
março de 2020. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator:. Flávio Monteiro de Andrada Luna 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 
Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada 
Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna,  Cons. Daniel 
Augusto Goulart: Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, 
Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

                                                 
1 AC-CON 002/14, processo n. 20.742/13. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0014/2020 – GABFMAL 

 

PROCESSO:      12424/19  

MUNICÍPIO:       CACHOEIRA ALTA 

ÓRGÃO:                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:      Consulta 

CONSULENTE:  Evandro de Azevedo Paganini – Presidente da Câmara 

Municipal 

CPF:                              499.707.711-91 

RELATOR:      Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 
 
 

1 – RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta, Sr. Evandro Azevedo Paganini, por 

meio da qual questiona “se o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras?”.  

Inicialmente, por meio do Despacho n. 0233/2019 – GABFMAL (fl. 21-22), 

foram encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção ao 

disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a existência 

de resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 157/2019 (fl. 25), a mencionada divisão 

informou que não foram localizadas resoluções deste Tribunal relacionadas aos 

questionamentos contidos nos autos, contudo, anexou as ementas de todos os atos 

relacionados a horas extras, de forma genérica. 

Em virtude de ter constatado que não há manifestação deste Tribunal de 

Contas acerca da matéria questionada, a relatoria, mediante o Despacho n. 0236/2019 

(fls. 26-27), encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal para análise técnica 

do feito, nos termos regimentalmente definidos. 
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A Secretaria de Atos de Pessoal manifestou-se por meio do Certificado nº 

4212/2019 (fls. 28-32 V.). 

Em seguida, mediante o Parecer nº 6225/2019 (fls. 33-37), o Ministério 

Público de Contas manifestou seu inteiro acordo com o teor do Certificado nº 

4212/2019-SAP, apresentando sua sugestão de resposta.  

Por fim, tornaram os autos a esta Relatoria.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado nº 4212/2019 (fls. 28-32 V.), por meio do qual concluiu que o quinquênio 

integra a base de cálculo das horas extras, uma vez que as horas extraordinárias 

pagas aos servidores públicos têm como base de cálculo a remuneração total do 

servidor, nela compreendida o vencimento-base e os acréscimos pecuniários 

percebidos em caráter habitual e permanente.  

A Unidade Técnica ressaltou, ainda, que a remuneração do serviço 

extraordinário deve ser eventual, pautada no excepcional interesse público 

devidamente justificado e condicionada à ocorrência de sobrejornada, efetivamente 

mensurada e controlada por registro de ponto. 

 Nesses termos, manifestou-se a Especializada:  

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade  

Por meio do Despacho nº 0236/2019-GABFMAL (fls. 026/027), o Conselheiro-

Substituto Relator manifestou-se pela admissibilidade da Consulta, conforme 

disposto no art. 3º da RA n. 076/2019. 

 

2.2. Do mérito 

O consulente questiona (fls. 01): 

1) Se o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras?  
Antes de se adentrar no exame específico da questão, convém tecer breves 

comentários sobre carga horária laboral, hora extra e controle da jornada de 
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trabalho, a fim de nortear toda a análise da matéria. 

Primeiramente, importante já destacar que por meio de normas de estruturação 

administrativa ou de regulamentos aplicáveis aos agentes públicos, os 

órgãos/entidades públicos definem a jornada de trabalho de seus 

servidores/empregados públicos; isto é, o período em que os agentes públicos 

desempenham suas funções públicas, que lhes são atribuídas e/ou fica à 

disposição do órgão/entidade. Em troca da força de trabalho, agente público é 

recompensado de acordo com a política remuneratória prevista em lei ou em 

acordo coletivo de trabalho.  

No tocante à jornada de trabalho, a Constituição Federal, especificamente, no 

capítulo destinado aos direitos sociais2, estabeleceu duração máxima da carga 

horária laboral aos trabalhadores, estipulando que, em regra, esta não pode ser 

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, nos termos do Art. 070, inciso XIII, in verbis:  

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
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;’  

 
A redação do dispositivo gira em torno da necessidade da permanência do 

princípio da proteção ao trabalhador, especificamente, a proteção à saúde do 

trabalhador, evitando-se a fadiga física, além dos aspectos biológicos e 

econômicas, posto que limitar a jornada laboral diária, também está ligada à 

produtividade da força de trabalho e, portanto, um direito fundamental do 

trabalhador.  

Entretanto, em que pese os aspectos sobreditos, no decorrer do exercício das 

atribuições pode ocorrer que, em razão da necessidade excepcional e temporária 

do serviço, haverá a necessidade de labor além das horas diárias, isto é, a 

necessidade do agente público laborar além da sua jornada habitual e 

estabelecida em lei.  

Desse modo, excepcionalmente, a jornada de trabalho poderá exceder o limite 

determinado na Constituição Federal, qual sejam, as 8 (oito) horas diárias ou as 

44 (quarenta e quatro) horas semanais. Esse excesso previsto na Carta Magna3, 

vale repetir, é denominado de hora extra, extraordinária ou suplementar. 

Na CLT4, o excesso de horas trabalhadas deve advir, via de regra, de acordo 

escrito de prorrogação entre empregado e empregador ou coletivo, até o limite de 

                                                 
2 CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS (art. 060 ao 110).  
3 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 cinquenta por cento à do normal;  
 
4 DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho. 
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10 horas diárias (2 horas além da jornada comum), ou ainda ocorrendo 

necessidade justificada e força maior, poderão as durações do trabalho exceder o 

limite legal até o máximo de 12 horas (4 horas além da jornada diária)5. 

Ademais, em decorrência do labor extraordinário, a aludida jornada de trabalho 

desempenhada para atender situações excepcionais e temporárias ensejará o 

direito de receber acréscimo na sua remuneração, isto é, o denominado 

pagamento de hora extra, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da 

administração pública.  

Logo, o pagamento pelo desgaste maior empreendido, em razão do tempo 

adicional que esteve à serviço deverá ser remunerado em, no mínimo, 50% a mais 

do que o valor da hora normal de trabalho, consoante os critérios estabelecidos 

em lei.  

Essa garantia também está devidamente disposta no art. 7º, inciso XVI, aos 

trabalhadores vinculados ao regime celetista, que assim dispõe:  

“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 cinquenta 
por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) ’ 

 

Vale registrar que a parcela sobredita – hora extra – estende-se aos servidores 

públicos por força do mandamento constitucional - art. 39, §3º CF/886.  

Notório ainda reconhecer que o controle de jornada é pressuposto imprescindível 

para o pagamento de hora extra (cálculo). Por óbvio, se ausente um controle 

efetivo de cumprimento de carga horária, impossível ao gestor responsável atestar 

que o servidor/empregado excedeu à sua jornada normal de trabalho e que faz jus 

ao adicional.  

Indispensável, portanto, que haja o controle fidedigno de frequência dos 

servidores/empregados, preferencialmente por meio biométrico, sendo o meio 

mais propenso a impedir a ocorrência de fraudes.  

Ainda nesse contexto, conveniente lembrar que as folhas de frequência 

                                                 
5 Art. 61 da CLT - Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a 

motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 
§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. (Redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 
§ 2º - Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais 
casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o trabalho não 
poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. 
§ 3º - Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua 
realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias 
indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) 
dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente 
 
6 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 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4) 
§ 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) 
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preenchidas em horário britânico, ou seja, o registro do mesmo horário de entrada 

e saída em todos os dias laborados, não servem como prova confiável do 

cumprimento da carga horária, sobretudo para efeito de pagamento de horas 

extraordinárias. 

Sobre este tema, o Tribunal de Contas dos Municípios manifestou-se 

anteriormente de forma incidental. No Acórdão-Consulta n. 008/2019 (Processo n. 

03902/19), que aborda especificamente a questão do controle de jornada dos 

advogados públicos municipais, consolidou-se o entendimento de que: 

‘(...) b.1) nas hipóteses em que os meios de controle de frequência e produtividade 

não sejam capazes de comprovar, efetivamente a jornada mensal desempenhada 

pelos advogados públicos, dispensados do registro de ponto, resta 

impossibilitado o pagamento de eventuais horas extras. (grifou-se)’ 

Conquanto os questionamentos suscitados naqueles autos de Consulta refiram-se 

às particularidades do exercício das funções da advocacia pública municipal, as 

razões ali pontuadas — para negar o pagamento de horas extras — partem do 

mesmo pressuposto e fundamento aqui abordados, quais sejam: a 

imprescindibilidade do controle real de frequência como pressuposto para 

concessão de horas extras.  

Inclusive, certas atividades com jornada de trabalho diferenciada, por sua 

natureza, não comportam o pagamento de horas extras, como é o caso de 

cargos/funções de dedicação exclusiva e sem controle de horário, posto que o 

servidor/empregado está integralmente à disposição da administração. 

O TCMGO tem posicionamento sedimentado nesse sentido, como disposto no 

Acórdão Consulta n. 002/2014 (autos n. 20742/13):  

“(...) 2. Os servidores públicos efetivos, que percebam gratificação pelo 

desempenho de funções de confiança ou pela investidura nos cargos em 

comissão com atribuições de direção, chefia e assessoramento, não fazem jus 

à remuneração pelas horas extras trabalhadas. 

3. Os servidores públicos comissionados não têm direito ao pagamento de 

horas extras, em razão da relação de confiança existente entre a autoridade e 

o subordinado, bem como, em consequência da natureza do cargo (direção, 

chefia e assessoramento), o que inviabiliza fixação e controle de horário de 

trabalho. ” 

Pode-se dizer, então, que os cargos com provimento em comissão e as funções 

de confiança são estabelecidos por uma relação de confiabilidade entre o servidor 

e à autoridade que o nomeou, inerente às funções de direção, chefia e 

assessoramento, o que impossibilita o cumprimento de uma jornada de trabalho 

pré-fixada, impedindo, assim, o pagamento de horas extras. 
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Clarividente, portanto, que as horas extras são restritas a situações extraordinárias 

e temporárias, a serem requisitadas pela administração pública segundo sua 

necessidade e conveniência, desde que a jornada de trabalho do servidor 

remunerado pelas horas extraordinárias possa ser efetivamente mensurada e 

controlada.  

Esse tem sido o entendimento sedimentado no TCM, ao exemplo do teor do 

Acórdão n0 05292/2014 (autos n. 14293/11), cujo Pleno alertou ao prefeito de 

Taquaral à época que os serviços prestados além da jornada normal de trabalho 

restringem-se aos casos de excepcional interesse público devidamente 

justificados e nunca excedentes a duas horas diárias.  

Igualmente, no Processo n0 11722/10, o Acórdão n0 00615/11 determinou ao 

prefeito de Niquelândia que autorizasse a prestação de serviços além da jornada 

normal de trabalho apenas nos casos de excepcional interesse público 

devidamente justificado. 

Nesse passo, resta óbvio que a remuneração do serviço extraordinário deve, 

indiscutivelmente, ser eventual, pautado no excepcional interesse público 

devidamente justificado e condicionada à ocorrência do fato gerador, que é a 

extrajornada efetivamente mensurada e controlada. 

Por último e não menos importante, convém destacar que, primando-se pela 

Administração voltada a responsabilidade na gestão fiscal, se a despesa total com 

pessoal do município exceder o limite prudencial, nos termos do art. 22 da LRF7, 

ficará o ente municipal incorrido no excesso impedido de proceder à contratação 

de hora extra. 

Após todas as considerações sobreditas, adentremo-nos na questão pertinente à 

consulta, “se o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras”. 

A fim de deslindar essa questão, tratemos, primeiramente, da natureza jurídica 

das horas extras. Há duas correntes sobre a natureza jurídica do instituto, uma 

que defende a natureza remuneratória da hora extra e outra que atribui a parcela o 

caráter indenizatório.  

A primeira corrente — minoritária — defende a natureza indenizatória da hora 

extra, com fundamento no potencial nocivo à saúde do trabalhador da jornada de 

trabalho estendida, isto é, são vantagens que visam a compensar os serviços 

                                                 
7 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no 
art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição ; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
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prestados em horário destinado ao descanso. Daí decorre seu caráter 

indenizatório, decorrente da violação ao direito de descanso interjornadas. 

Por outro lado, a segunda corrente — majoritária — invoca a natureza 

salarial/remuneratória da verba sob o argumento de que se trata de uma 

contraprestação pecuniária pela força de trabalho, adicionada de um percentual 

pelas circunstâncias em que se deram fora do horário normal de expediente.  

Assim, para maior parcela da doutrina, o pagamento de horas extraordinárias 

constitui forma de remunerar o serviço prestado em condições especiais, recebida 

por servidor de forma condicional — e não de ressarcimento de uma situação de 

prejuízo.  

Entretanto, apesar de a hora extra possuir natureza salarial, é considerada uma 

modalidade de salário-condição, na medida em que somente é percebido 

enquanto perdurarem as circunstâncias que autorizam a sua percepção, podendo 

ser suprimido quando desaparecerem as circunstâncias que o autorizavam. Neste 

sentido, Maurício Godinho Delgado ensina: 

"As horas extras e seu adicional têm caráter de salário condição, conforme 
jurisprudência hoje dominante (o Enunciado 76 que expressava entendimento 
contrário foi, desde 1989, revisado pelo Tribunal Superior do Trabalho - 
Resolução 01/89, publicada em 14.4.1989). Isso significa que tais verbas 
podem ser suprimidas, caso efetivamente desaparecido o trabalho 
extraordinário (Enunciado 291, TST, que produziu revisão do antigo Enunciado 
76)."8 

 

O STJ também possui posicionamento dominante no sentido de atribuir natureza 

remuneratória às horas extras9. Inclusive, em decisão de recursos repetitivos 

(REsp 1358281/SP, REsp 1230957/RS), reafirmou a tese de que “as horas extras 

e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória”.  

Ademais, segundo a Súmula 463 do STJ, incide imposto de renda sobre o 

pagamento de horas extras, mesmo quando esse direito decorre de acordo 

coletivo, já que possui caráter remuneratório e, portanto, configura acréscimo 

patrimonial. 

Sob essa ótica jurisprudencial e doutrinária, esta Unidade Técnica adere ao 

entendimento sedimentado de se reconhecer o caráter remuneratório das horas 

extras, por constituírem contraprestação pecuniária pelas funções 

desempenhadas fora da jornada normal de trabalho e percebidas pelo servidor de 

forma condicional (salário-condição); inclusive, podendo ser suprimidas caso 

ausentes os requisitos que autorizam a sua percepção. 

                                                 
8 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 6.ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 908. 
9 EDcl no REsp 1825158; PE;  AgInt no REsp 1808503;  RS; REsp 1149071/SC 
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Pois bem. Assentada essa premissa resta abordar o entendimento acerca de 

quais verbas integram sua base de cálculo.  

Explica-se.  

Como já disposto alhures, consoante o art. 7º, XVI, da Constituição Federal, a 

remuneração das horas extras foi garantida também aos servidores públicos nos 

termos do art. 39, §3º. Outrossim, da leitura dos aludidos dispositivos, depreende-

se que não há restrição referente ao salário base do empregado/servidor para 

cômputo do adicional. 

No que tange o tema, muitas das decisões da STF deixam de enfrentar o mérito 

da possibilidade da inclusão do quinquênio na base de cálculo das horas extras, 

em repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Não obstante, 

em decisão monocrática de 2012 - ARE 638268/GO, a Suprema Corte posicionou-

se favoravelmente à incidência das horas extras sobre a remuneração total do 

servidor público, em consonância com a Súmula Vinculante n. 16, dispondo no 

seguinte sentido:  

 “Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso 
extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás do nos 
seguintes termos: SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. BASE DE 
CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. A remuneração do servidor público, e não o 
seu vencimento, deve ser considerada como a correta base de cálculo da 
hora extra trabalhada, pois é composta do valor da hora ordinária, 
acrescida de verbas de natureza salarial habitualmente percebidas. 
Recurso conhecido, mas desprovido. (Fl. 233). No recurso extraordinário, 
interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição 
Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida 
no recurso. No mérito, aponta-se violação ao art. 37, incisos X e XI, do texto 
constitucional. Alega-se que o acórdão recorrido cometeu um equívoco na 
interpretação de dispositivos constitucionais a admitir que as horas 
extras dos servidores públicos do Município de Itumbiara têm como base 
de cálculo a remuneração total do servidor, nela compreendida os 
acréscimos pecuniários percebidos (fl. 266). Decido. A irresignação não 
merece prosperar. Isso porque, verifica-se que a interpretação adotada 
pelo tribunal de origem sobre a questão constitucional ventilada nos 
autos está em consonância com entendimento consagrado nesta Corte, 
conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 16, in verbis: Os artigos 7º, IV e 
39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da 
remuneração percebida pelo servidor público. Assim, correto está o 
entendimento do acórdão recorrido ao admitir que as horas extras dos 
servidores públicos do Município de Itumbiara têm como base de cálculo a 
remuneração total do servidor. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso 
(arts. 21, § 1º e 544, § 4º, II, “b”, do CPC). Publique-se. Brasília, 10 de 
setembro de 2012.Ministro Gilmar Mendes- Relator Documento assinado 
digitalmente (STF - ARE: 638268 GO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data 
de Julgamento: 10/09/2012, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG 13/09/2012 
PUBLIC 14/09/2012). “  

 

Depreende-se dos exatos termos do pronunciamento do Supremo Tribunal 

Federal que todas as parcelas de caráter permanente (que integram a 

remuneração do servidor), por óbvio, devem compor a base de cálculo para o 
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cômputo das horas extras.  

O adicional por tempo de serviço – quinquênio – concedido aos servidores 

públicos em razão do estrito cumprimento dos requisitos objetivos previstos em lei, 

qual seja, o lapso temporal no serviço público, possui caráter permanente, além de 

evidente natureza salarial. Assim, em se tratando os quinquênios de vantagem 

paga habitualmente ao servidor e, nessa qualidade, percebida em caráter 

permanente, deverá integrar a remuneração do servidor/empregado para efeito de 

cálculo de horas extras.  

A fim de desvendar a questão, é de suma importância transcrever que esse tem 

sido o entendimento amplo nos tribunais pátrios. Veja-se a interessante decisão 

do Tribunal de Justiça de Pernambuco, proferida em Reexame Necessário - REEX 

3740394, que coleciona diversas decisões semelhantes proferidas por juízos de 

segunda instância, reafirmando que o quinquênio integra a base de cálculo das 

horas extras (original sem grifos): 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE 
ESCADA/PE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. 
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL COM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAS 
REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. HORA EXTRA. BASE 
DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE E QUINQUÊNIO. REMUNERAÇÃO 
TOTAL. (...) 4. Mérito. A questão controvertida delimita-se em saber se o valor 
pago a titulo de horas extras é calculado sobre o vencimento-base acrescido ou 
não de quinquênio. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988 confere 
aos ocupantes de cargo público todos os direitos previstos no seu art. 7º, 
incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. É 
certo, portanto, que a condenação ao pagamento de horas extras não se trata 
de discussão quanto ao regime jurídico, se estatutário ou celetista, mas, sim, 
de direito mínimo garantido ao trabalhador conforme preceitua a Carta Magna. 
5. O Estatuto da Guarda Municipal do Município de Escada e o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais são silentes com relação à base de cálculo 
dessas horas extras devidas pela Edilidade, se apenas o vencimento-base, ou 
somado a ele, o valor do quinquênio. 6. Analisando os posicionamentos dos 
Tribunais de Justiça do país, vê-se que o TJMG entende que "Na base de 
cálculo das horas extras e do adicional de insalubridade devem incidir as 
parcelas percebidas com habitualidade e que integram a remuneração do 
servidor, incluindo adicional por tempo de serviços denominado 
(qüinqüênio)" (TJ-MG, AP CÍVEL/ REEX NECESSÁRIO Nº 1.0713.12.003078-
6/001. Relatora Desembargadora Sandra Fonseca. Julgado em 03/12/2013. DJ 
de 17/12/2013). 7. O TJSP reconhece que "o valor deve ser baseado em todo 
conjunto de remuneração regular do servidor e não sobre o vencimento base". 
(TJSP - APL 155459320118260562 SP 0015545-93.2011.8.26.0562 - 2ª 
Câmara de Direito Público - Relator Desembargador José Luiz Germano -
Julgado em 24/04/2012 - DJ de 24/04/2012). 8. O TJRJ entende da mesma 
forma, dispondo que "A remuneração total do servidor público, e não apenas o 
seu vencimento, deve ser considerada como base de cálculo da hora extra 
trabalhada" (TJRJ - APL 00160298520128190007 RJ 0016029-
85.2012.8.19.0007 - Segunda Câmara Cível - Relator Desembargador Jesse 
Torres Pereira Junior - julgado em 18/07/2013 - DJ de 19/09/2013). 9. No 
mesmo sentido o TJRN: "BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA. § 1º DO 
ART. 18 E ART. 141 DA LEI Nº 4.982/1992. ADICIONAL DE 50% DEVE 
INCIDIR SOBRE VALOR DA HORA NORMAL, INCLUINDO VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS PERMANENTES E TRANSITÓRIAS". (TJRN - REEX 10719816 
PR 1071981-6 (Acórdão) - 2ª Câmara Cível - Rel. Des. Stewalt Camargo Filho - 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636310/artigo-39-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10709987/par%C3%A1grafo-3-artigo-39-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726905/inciso-iv-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726801/inciso-vii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726761/inciso-viii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726718/inciso-ix-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726595/inciso-xii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726563/inciso-xiii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726496/inciso-xv-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726463/inciso-xvi-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726432/inciso-xvii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726402/inciso-xviii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726370/inciso-xix-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726330/inciso-xx-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726249/inciso-xxii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725856/inciso-xxx-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Julgado em 25/11/2014 - DJ de 15/12/2014). 10. Visto isso, agiu 
acertadamente o juízo de 1º grau ao determinar que as horas extras pagas 
ao autor/apelado sejam calculadas sobre o vencimento-base somado ao 
quinquênio, pois representam a remuneração total do servidor, já que tal 
adicional por tempo de serviço é recebido de forma permanente. 11. Apelo 
desprovido por decisão unânime. (TJ-PE - REEX: 3740394 PE , Relator: Erik 
de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 16/06/2015, 1ª Câmara de 
Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2015)’ 

 

Dos pronunciamentos judiciais citados, seria possível questionar aparente 

contradição com a regra do art. 37, XIV, da Constituição Federal10, posto que, esta 

norma veda o acúmulo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de 

acréscimos ulteriores, o que comumente se denomina de efeito cascata ou efeito 

repicão. O que evitaria que um mesmo acréscimo fosse repetidamente computado 

para concessão de vantagens pecuniárias posteriores. 

Contudo, no caso sub examine, não há incidência dessa regra constitucional, 

porquanto o adicional de hora extra não é uma vantagem pessoal, concedida 

posteriormente a outras vantagens. A aludida parcela – hora suplementar - é tão 

somente uma contraprestação monetária devida em razão de serviços prestados 

em circunstância excepcionais - extra jornada – e paga apenas quando 

configurada esta circunstância.  

Logo, vale repetir, não se trata de um acréscimo pecuniário nos termos do inciso 

XIV do art. 37 da Constituição Federal. 

De tudo isso, é possível então concluir que: 

a) Todas as parcelas que integram, em caráter permanente, a remuneração 

do servidor/empregado público — e não apenas o vencimento-base — compõem 

a base de cálculo para o cômputo das horas extras, inclusive o adicional por 

tempo de serviço; 

b) O serviço extraordinário deve ser restrito a situações extraordinárias e 

temporárias, a ser requisitado pela administração pública, segundo sua 

necessidade e conveniência; restringindo-se aos casos de excepcional interesse 

público devidamente justificados e nunca excedentes a duas horas diárias;  

c) O controle real da frequência do servidor, preferencialmente por meio 

biométrico, constitui pressuposto imprescindível para o pagamento da parcela de 

hora extra, na medida em que constitui meio idôneo para demonstração da 

ocorrência de sobrejornada; 

d) segundo o AC-CON 002/14, o Servidor público ocupante de cargo efetivo tem 

direito à remuneração por horas extras trabalhadas, desde que não perceba 

                                                 
10 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 seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (...) 
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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gratificação por desempenho de função de confiança ou por cargo em comissão 

de direção, chefia e assessoramento. Já o Servidor ocupante de cargo em 

comissão não tem direito ao pagamento de horas extras, devido à relação de 

confiança e pela natureza do cargo, o que inviabiliza controle de horário. 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, tendo o Conselheiro Relator, em sede de análise preliminar, 

admitido o expediente como Consulta (Despacho nº já0236/2019-GABFMAL, f. 

26/27), esta Secretaria, no mérito, manifesta-se seja respondido ao consulente 

nos seguintes termos: 

a) as horas extraordinárias pagas aos servidores públicos têm como base 

de cálculo a remuneração total do servidor, nela compreendida o vencimento-base 

e os acréscimo pecuniários percebidos em caráter habitual e permanente. 

Portanto, o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras; 

b) ressalta-se que a remuneração do serviço extraordinário deve ser 

eventual, pautada no excepcional interesse público devidamente justificado e 

condicionada à ocorrência da sobrejornada, efetivamente mensurada e controlada 

por registro fidedigno de ponto. 

 

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 

Contas.  

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 6225/2019 (fl. 

110), corroborou os termos da manifestação da Especializada, complementando a 

fundamentação da Unidade Técnica, para concluir que: “o valor da hora extra paga ao 

servidor público pode incidir sobre a parcela remuneratória decorrente de quinquênio, 

com as seguintes ressalvas: a.1) a legitimidade do pagamento de hora extra pressupõe 

que se trate de situação extraordinária e temporária, bem como que exista efetivo 

controle da jornada de trabalho, mediante registro de ponto; a.2) o agente público 

admitido para cargo de provimento em comissão e o servidor público com vínculo 

efetivo que perceba gratificação pelo desempenho de função de direção, chefia e 

assessoramento, não têm direito ao pagamento de horas extras”.  

A conclusão supramencionada foi fundamentada pelo Ministério Público 

de Contas nos seguintes termos:  

b) Análise de mérito 
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O Ministério Público de Contas converge com a proposta apresentada pela Unidade 

Técnica e com o intuito de complementar a fundamentação jurídica, acrescenta as 

razões adiante expendidas. 

Conforme abordagem apresentada pela Especializada, o servidor público tem direito 

à percepção de hora extra, por se tratar de direito conferido aos demais 

trabalhadores e extensível aos servidores públicos, por força do disposto pelos art. 

39, §3º, c/c o art. 7º, XIII, ambos da Constituição Federal. 

Nos termos do ensinamento da doutrina11, o adicional por serviço extraordinário 

equivale às horas extras do regime celetista, direito que tem previsão constitucional 

(art. 7º, XVI, para os trabalhadores em geral, e art. 39, §3º, com previsão específica 

para o servidor público). É bom lembrar que o adicional é pago além das horas 

trabalhadas a mais – o que significa que o valor da hora extra é igual ao da hora 

normal acrescido de 50%, ou, em outros termos, 150% do valor da hora normal. 

Vale observar que o pagamento de hora extra ao servidor público, por se tratar de 

contraprestação excepcional e temporária, não caracteriza o efeito cascata, vedado 

pelo art. 39, XIV, segundo o qual os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 

público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de 

acréscimos ulteriores. 

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, conforme elucidam os seguintes julgados: 

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA VOLTADA À 

PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS ORIUNDAS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS AO 

MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. APELO QUE VEICULA 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE TODAS AS VERBAS DIVERSAS DO SALÁRIO 

BASE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. 

1. Na dicção da súmula vinculante nº 16 do STF, as horas extras são calculadas 

considerando-se o valor total da remuneração percebida pelo servidor público. 

Comprovado por meio de demonstrativos de pagamento mensal a habitualidade do 

recebimento dos valores adicionais, estes devem ser levados em conta como base de 

cálculo. 2. In casu, a gratificação e quinquênios, pagos de forma habitual, integram os 

valores para o cálculo das horas extras trabalhadas. Ainda, os reflexos dessas diferenças 

sobre o 13° salário e férias pagos a autora durante o período reclamado. 3. Por se tratar de 

reexame necessário e de matéria de ordem pública, a sentença merece ser parcialmente 

reformada no tocante aos consectários financeiros condenatórios, sobre os valores devidos 

à autora, devendo incidir os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde 

a data do pagamento a menor de cada parcela não paga, segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, tal como previsto no artigo 1º-F da Lei n 9.494/97. 4. Por se 

tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorário advocatícios deverá ser fixado 

quando da liquidação do julgado, com espeque no art. 85, §4º, do CPC. REEXAME 

                                                 
11 SCATOLINO, Gustavo. Manual didático de direito administrativo. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 532. 
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NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O PRIMEIRO E 

IMPROVIDO O SEGUNDO. (TJ/GO, 1ª Câmara Cível, Rel. Maria das Graças Carneiro 

Requi, Processo nº 0143340-96.2015.8.09.0180 – Apelação/Reexame Necessário, DJ 

14/02/2019). – gizou-se 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA VOLTADA 

À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS ORIUNDAS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS AO 

MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. APELO QUE VEICULA 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE TODAS AS VERBAS DIVERSAS DO SALÁRIO 

BASE. 

1. Na dicção da súmula vinculante nº 16 do STF, as horas extras são calculadas 

considerando-se o valor total da remuneração percebida pelo servidor público. 

Comprovado por meio de demonstrativos de pagamento mensal a habitualidade do 

recebimento dos adicionais, integram os valores para o cálculo das horas extras 

trabalhadas. Ainda, os reflexos dessas diferenças sobre o 13º salário e férias pagos a 

autora durante o período reclamado. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ/GO, 

1ª Câmara Cível, Rel. Roberto Horácio de Rezende, processo nº 0250684-

39.2015.8.09.0180, DJ 14/12/2018). 

 

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. BASE DE 

CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAIS. HABITUALIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 

1- O servidor público faz jus ao recebimento de horas extras trabalhadas, cujos cálculos 

devem tomar como base o respectivo valor da remuneração. Exegese do artigo 107, da Lei 

Complementar municipal nº 12/99. Jurisprudência dominante da Corte. 2- A gratificação e 

os adicionais de produtividade, periculosidade e noturno, anuênios e quinquênio, quando 

pagos de forma habitual, integram os valores para o cálculo das horas suplementares. 

3- Não há falar-se em majoração da verba honorária quando fixada em conformidade com 

os parâmetros legais e em consonância com as particularidades da causa. REEXAME 

NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (TJ/GO, 5ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Fernando de Castro 

Mesquita, Autos nº 0442456-16.2014.8.09.0087 – Apelação/Reexame Necessário, DJ de 

20/06/2017)12. – gizou-se 

Como se observa, a hora trabalhada em sobrejornada deve ser paga  tomando-se 

como base a remuneração percebida pelo servidor público. Vale registrar que o 

termo remuneração é aqui empregado no sentido de que engloba o vencimento base 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Acerca do conceito de 

                                                 
12 Nesse mesmo sentido: TJ/GO, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Gerson Santana Cintra, Autos nº 0166479-

77.2015.8.09.0180 - Apelação, DJ de 11/04/2018; 
TJ/GO, 5ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Marcus da Costa Ferreira, Autos nº 0300864-25.2016.8.09.0180 – Apelação/ 
Reexame Necessário. 
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remuneração, a doutrina13 ensina que: Dentre os direitos e vantagens previstos na 

Lei nº 8.112/90, merece destaque, em primeiro lugar, a remuneração. Nos termos do 

art. 41 da lei, a remuneração corresponde ao “vencimento do cargo efetivo, acrescido 

das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.  

Assim, como os quinquênios integram a remuneração do servidor público de modo 

perene, devem ser computados para apuração do valor da hora extra. 

Feitas as considerações transatas, faz-se necessária a apreciação de uma questão 

subjacente ao questionamento apresentado, qual seja, a imprescindibilidade do 

efetivo controle de jornada como requisito legitimador do pagamento de horas extras. 

Na esteira do quanto consignado, embora tratando especificamente da jornada de 

trabalho de procuradores, cabe a transcrição da decisão proferida na Consulta nº 

08/19, exarada pelo TCMGO: 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

reunidos em Sessão Técnica Administrativa, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

1- omissis; 

2- RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito que: 

a) Havendo previsão legal de jornada de trabalho a ser cumprida pelos servidores públicos 

em geral, esta submete também os advogados públicos, tendo em vista que, não obstante 

as peculiaridades da função exercida, inexiste prerrogativa inerente a tal cargo que lhes 

garanta dispensa do controle por registro de ponto (manual ou eletrônico), podendo 

eventuais ausências para o desempenho externo de atividades no interesse da 

administração pública, serem justificadas mediante atas de audiência, de sessões de 

julgamento ou documentação comprobatório similar; 

b) é lícito substituir o registro de ponto por mecanismos alternativos de controle de 

frequência e produtividade, desde que previstos em lei ou, no caso do Poder Legislativo, 

em Resolução, no tocante a servidores que desenvolvem atividades que, em razação da 

natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, devem ser desempenhadas 

fora das dependências do órgão; 

b,1) nas hipóteses em que os meios de controle de frequência e produtividade não sejam 

capazes de comprovar, efetivamente a jornada mensal desempenhada pelos advogados 

públicos, dispensados do registro de ponto, resta impossibilitado o pagamento de eventuais 

horas extras. - gizou-se 

Nessa mesma diretriz, extrai-se do seguinte julgado proferido pelo TCE/MT, in verbis: 

Pessoal. Remuneração. Pagamento de horas extras. Requisitos. 

É ilegítimo o pagamento de horas extras sem o efetivo controle de horários (controle 

de ponto), tendo em vista a necessidade de comprovação da realização da 

sobrejornada. A concessão de horas extraordinárias somente é possível quando se 

justificar por necessidades excepcionais e temporárias de serviço, observadas as demais 

                                                 
13  FURTADO, Lucas da Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 846. 
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condições da legislação que disciplina a matéria em cada ente. ( TCE/MT, Processo nº 

192163/2016, Rel. Domingos Neto, Acórdão nº 7/2017 – 2ª Câmara, julgado em: 

26/04/2017). – grifou-se 

Pertinente também ressaltar a manifestação acerca da vedação ao pagamento de 

horas extras aos exercentes de cargo de provimento em comissão, bem como aos 

servidores efetivos que recebam gratificação pelo desempenho das atividades de 

direção, chefia e assessoramento, consoante decisão proferida pelo TCMGO no 

Acórdão Consulta nº 02/14, assim ementado: 

Ementa: servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito à remuneração por horas 

extras trabalhadas, desde que não perceba gratificação por desempenho de função de 

confiança ou por cargo em comissão de direção, chefia e assessoramento. Servidor 

ocupante de cargo em comissão não tem direito ao pagamento de horas extras, devido à 

relação de confiança pela natureza do cargo, o que inviabiliza controle de horário. Sobre o 

pagamento de adicional de por tempo de serviço (quinquênio) a servidores efetivos em 

exercício da função de Secretário Municipal, encaminha o AC – CON 007/13 ao consulente. 

No que se refere à proposta de redação apresentada no item “a” pela Unidade 

Técnica, verifica-se que se mostrou além do questionamento veiculado pelo 

consulente, porquanto tratou da incidência do valor da hora extra sobre todas as 

parcelas remuneratórias, ao passo que consulta apresentada é restrita ao quinquênio 

como base de cálculo da hora laborada em sobrejornada. Por conseguinte, em 

atendimento ao princípio da correlação14, o Ministério Público de Contas opina que a 

resposta ao consulente aborde apenas a questão atinente ao quinquênio.  

Assim, o Parquet de Contas corrobora as conclusões ofertadas pela Especializada e, 

com o intuito de trazer melhor sistematização, opina que o Pleno do TCMGO 

responda ao Consulente que:  

a) o valor da hora extra paga ao servidor público pode incidir sobre a parcela 

remuneratória decorrente de quinquênio, com as seguintes ressalvas: a.1) a 

legitimidade do pagamento de hora extra pressupõe que se trate de situação 

extraordinária e temporária, bem como que exista efetivo controle da jornada de 

trabalho, mediante registro de ponto; a.2) o agente público admitido para cargo de 

provimento em comissão e o servidor público com vínculo efetivo que perceba 

gratificação pelo desempenho de função de direção, chefia e assessoramento, não 

têm direito ao pagamento de horas extras. 

 

2.3 – Das Preliminares 
                                                 
14 Princípio da correlação, da adstrição ou do dispositivo. Regra geral, não haverá tutela jurisdicional sem prévia 

provocação do interessado. Afinal, salvo as exceções legais, o processo começa por iniciativa da parte, embora se 
desenvolva por impulso oficial (art. 2º, do CPC/2015). Consequentemente, a lide só pode ser decidida pelo juiz nos 
limites em que proposta, não sendo lícito ao julgador proferir decisão não pedida ou que extravase os limites 
estabelecidos no pedido e na causa de pedir (art. 492 do CPC/2015). In: Comentários ao novo Código de Processo 
Civil/ coordenação Antônio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed. ver. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 
2016, p. 258. 
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2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta 
Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais 
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 
estabelecida no Regimento Interno; 

 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0018/2018, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Rio Verde em 2019. 

 

2.3.1 – Da Admissibilidade da Consulta  

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento Interno 

(Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta); contém a indicação precisa do 

seu objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência jurídica da 

autoridade consulente (fls. 16-20); e o objeto consultado esta compreendido no rol de 

competências deste Tribunal de Contas (legalidade de inclusão de quinquênio no 

pagamento de horas extras dos servidores públicos municipais). 

Ainda há que se destacar que não foram encontradas quaisquer 

resoluções desta Corte de Contas que tratem sobre o tema levantado pelo consulente, 

consoante Despacho nº 157/2019 da Divisão de Documentação e Biblioteca (fl. 25). 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva deste Tribunal 

se limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 
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matéria de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no 

Título VII do Regimento Interno, não se procede, na presente consulta, ao exame 

das particularidades do caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 

que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 

prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 
 

2.4 – Do Mérito 

Mediante a presente Consulta, o Presidente da Câmara Municipal de 

Cachoeira Alta suscitou o questionamento acerca da legalidade de inclusão do 

quinquênio na remuneração base para fins de cálculo de horas extras dos servidores 

públicos municipais.  

A Secretaria de Atos de Pessoal, após análise dos autos, emitiu o 

Certificado nº 4212/2019 (fls. 28-32 v.), por meio do qual destacou que a Constituição 

Federal, em seu art. 7º, XIII, prevê que a jornada de trabalho normal do trabalhador 

deve ser de até oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, determinando, 

por meio do inciso XVI, do mesmo artigo, que o labor extraordinário deve ser 

remunerado em, no mínimo, 50% a mais que o valor da hora normal de trabalho.  

Ressaltou que o art. 39, §3º, da Constituição Federal estendeu aos 

servidores públicos a previsão de pagamento de horas extras. Contudo, o deferimento 

de tal direito demanda a existência de efetivo controle da jornada de trabalho do 

servidor público, de modo que possibilite a apuração das horas excedentes de trabalho 

e o valor adicional efetivamente devido.  

A Unidade Técnica salientou, ainda, que este Tribunal de Contas possui 

entendimento consolidado no sentido de que a comprovação do cumprimento de carga 

horária para fins de pagamento de horas extras deve ser realizada por meio de registro 

de ponto, não sendo suficiente a assinatura de folhas de frequência cujos horários de 

entrada e saída sejam uniformes ao longo do mês, conforme Acórdão-Consulta nº 

008/2019.  

  Destacou, ademais, que por meio do Acórdão Consulta nº 002/2014, 

esta Corte de Contas sedimentou o entendimento de que tanto os servidores efetivos 
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que percebam gratificação pelo desempenho de função de confiança quanto os 

servidores ocupantes de cargo comissionado não fazem jus ao pagamento de horas 

extras, tendo em vista exercerem atribuições de direção, chefia e assessoramento, que 

inviabiliza a fixação e controle da carga horária trabalhada.  

A Especializada explicou, ainda, que a doutrina majoritária, assim como o 

Superior Tribunal de Justiça, compreendem as horas extras como verbas de natureza 

remuneratória, uma vez que constituem contraprestação pecuniária por atividades 

comprovadamente executadas pelo servidor fora da jornada normal de trabalho. Tal 

entendimento é adotado pela Secretaria de Atos de Pessoal, bem como por esta 

Relatoria.  

 Relativamente à possibilidade de inclusão do quinquênio como base de 

cálculo das horas extras, destacou-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

(decisão monocrática 2012-ARE 638268/GO), segundo o qual “a remuneração do 

servidor público, e não o seu vencimento, deve ser considerada como a correta base 

de cálculo da hora extra trabalhada, pois é composta do valor da hora ordinária, 

acrescida de verbas de natureza salarial habitualmente percebidas”.  

O quinquênio se caracteriza como adicional por tempo de serviço, 

previsto em lei e concedido aos servidores públicos em razão do lapso temporal 

de cinco anos de atividade pública, possui caráter permanente, integrando 

definitivamente a remuneração do servidor, razão pela qual possui evidente 

natureza salarial. Desse modo, é considerada base de cálculo para cálculo de 

hora extra.  

Ademais, o pagamento de hora extra ao servidor público não caracteriza 

o efeito cascata vedado pelo art. 39, XIV, que dispõe que os acréscimos pecuniários 

percebidos por servidor público não serão computado nem acumulados para fins de 

concessão de acréscimos ulteriores, tendo em vista tratar-se de contraprestação 

excepcional e temporária.  

Em razão do exposto, conclui-se pela legalidade da utilização da 

remuneração do servidor público, acrescida de todas as parcelas permanentes, 

inclusive dos quinquênios eventualmente incidentes, para fins de cálculo de horas 

extras devidas em virtude do trabalho extraordinário comprovadamente realizado. 
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Compulsando-se os autos, verifica-se que as manifestações da Secretaria 

de Contas Mensais de Gestão, emitida no Certificado nº 4212/2019, e do Ministério 

Público de Contas, exarada por meio do Parecer nº 6225/2019, convergem e baseiam-

se nos mesmos fundamentos legais.  

Tendo em vista os argumentos levantados pela Unidade Técnica, esta 

Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as conclusões explanadas no 

Certificado nº 4212/2019-SCMG e no Parecer nº 6225/2019 do Ministério Público de 

Contas, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro15.  

 

 

3 – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 

LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

a) as horas extraordinárias pagas aos servidores públicos têm como 

base de cálculo a remuneração total do servidor, nela compreendida o vencimento-

base e os acréscimos pecuniários percebidos em caráter habitual e permanente. 

Portanto, o quinquênio integra a base de cálculo das horas extras; 

b) o Servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito à 

remuneração por horas extras trabalhadas, desde que não perceba gratificação por 

desempenho de função de confiança ou por cargo em comissão de direção, chefia e 

assessoramento. Já o Servidor ocupante de cargo em comissão não tem direito ao 

pagamento de horas extras, devido à relação de confiança e pela natureza do cargo, o 

que inviabiliza controle de horário16; 

                                                 
15 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] 

§3º A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  

16 AC-CON 002/14, processo n. 20.742/13. 



                                     

 

Fls. 

c) a remuneração do serviço extraordinário deve ser eventual, 

pautada no excepcional interesse público devidamente justificado e condicionada à 

ocorrência da sobrejornada, efetivamente mensurada e controlada por registro 

fidedigno de ponto. 

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 23 de 

janeiro de 2019. 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto - Relator 

 
 


