
 
 BIBLIOTECA “CESAR SALGADO” 

 
 

 

 
Endereço – Rua: Riachuelo, nº 115 -  Térreo - Centro | São Paulo/SP  

 

Página 1 de 3 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 505/2020–PGJ-SUBJUR, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 

PROTOCOLADO SEI 29.0001.0041851.2020-75 
 

 Registro e fruição de horas de compensação 
por servidores comissionados e servidores em 
funções de confiança. (EMENTA ELABORADA) 

 

DECISÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

  

Interessado: Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo  

  

Assunto: registro e fruição de horas de compensação por servidores comissionados e 

servidores em funções de confiança  

  

O digno Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico assim resumiu a questão:  

  

“Trata-se de consulta formulada pela Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, através de seu Diretor, visando esclarecimento a respeito da possibilidade de registro 

e fruição de horas de compensação por servidores comissionados e servidores em função de 

confiança no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo.  

  

Adotado seu relatório, aprovo o parecer da lavra da assessoria jurídica, acolhendo seus 

fundamentos integralmente, propondo a edição dos assentos nos termos propostos.  

  

Referido parecer se encontra assim ementado:   

  

“CONSULTA. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA. REGISTRO E FRUIÇÃO DE HORAS DE COMPENSAÇÃO EM DIAS DE 

EXPEDIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE NAS HIPÓTESE EM QUE 

CHAMADO AO SERVIÇO OU CONVOCADO AOS SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS OU 

DIAS EM QUE NÃO HAJA EXPEDIENTE. ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ASSENTOS 

DESTINADOS À CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA.  

  

1. O servidor nomeado para ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança não 

faz jus à anotação ou percepção de horas extraordinárias em dias de expediente normal, dada 
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a relação de confiança estabelecida para a nomeação e que pressupõe devotamento maior 

ao serviço do que aquele exigido dos demais servidores de diversa espécie de provimento.  

  

2. Referidos servidores não se moldam a jornada de serviço com demarcação temporal, posto 

que presente o interesse da Administração, são chamados ao serviço, não havendo que se 

fazer diferença entre labor ordinário e labor suplementar.  

  

3. O registro e fruição de horas de compensação são admissíveis a referidos servidores tão 

somente quando chamados ao serviço ou convocados aos sábados, domingos, feriados ou 

dias em que não haja expediente.  

  

4. Elaboração de assentos voltados à consolidação de entendimento a respeito da matéria: 

“1. Servidores ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, se regularmente 

convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, não fazem jus à anotação de 

horas excedentes trabalhadas em dias de expediente normal;  

 

2. Servidores  ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, se regularmente 

convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, fazem jus à anotação de horas 

excedentes trabalhadas em dias em que não houve expediente normal (sábados, domingos 

e feriados), salvo se houver regime especial;  

 

3. Servidores de carreira que ocupem cargo de provimento em comissão ou exerçam função 

de confiança, se regularmente convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, 

não fazem jus à anotação de horas excedentes trabalhadas em dias de expediente normal;  

 

4. Servidores de carreira que ocupem cargo de provimento em comissão ou exerçam função 

de confiança, se regularmente convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, 

fazem jus à anotação de horas excedentes trabalhadas em dias em que não houve expediente 

normal (sábados, domingos e feriados), salvo se houver regime especial”.  

  

Adiciono que remunerar extraordinariamente servidor lotado em comissão afrontaria o 

princípio da moralidade.  

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/044-com%201998compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/044-com%201998compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/044-com%201998compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/DGMP/044-com%201998compilado.pdf
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Subam os autos à elevada apreciação do eminente Procurador-Geral de Justiça com o alvitre 

de elaboração dos assentos, com consequente publicação por aviso (art. 3º, § 5º, Resolução 

n. 1.177/19).”  

  

Acolhendo os fundamentos e a conclusão do parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça 

Jurídica, determino a expedição dos seguintes assentos:  

  

“1. Servidores ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, se regularmente 

convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, não fazem jus à anotação de 

horas excedentes trabalhadas em dias de expediente normal;   

  

2. Servidores ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, se regularmente 

convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, fazem jus à anotação de horas 

excedentes trabalhadas em dias em que não houve expediente normal (sábados, domingos 

e feriados), salvo se houver regime especial;   

  

3. Servidores de carreira que ocupem cargo de provimento em comissão ou exerçam função 

de confiança, se regularmente convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, 

não fazem jus à anotação de horas excedentes trabalhadas em dias de expediente normal;   

  

4. Servidores de carreira que ocupem cargo de provimento em comissão ou exerçam função 

de confiança, se regularmente convocados, nos termos do Comunicado n° 044/1998-DG/MP, 

fazem jus à anotação de horas excedentes trabalhadas em dias em que não houve expediente 

normal (sábados, domingos e feriados), salvo se houver regime especial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.130, n.223, p.44, de 12 de Novembro de 2020 
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