
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

Coordenação-Geral de Aplicação das Normas 

 

 
 

NOTA TÉCNICA Nº 151/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP  

 

Assunto: Concessão de Adicional por Serviço Extraordinário a servidor ocupante do cargo de 

jornalista. 
 

 

                                                                SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1. A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação, por 

intermédio do Despacho de fls. 12/14, encaminha o processo em epígrafe, que trata da 

possibilidade de pagamento de adicional por serviço extraordinário a servidor  ocupante do 

cargo de Jornalista.  

 

2.   Após análise, entende-se que: 

 

a) o Adicional por Serviço Extraordinário será permitido para atender a 

situações excepcionais e transitórias, por imperiosa necessidade do serviço, ou 

para execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe prejuízo 

manifesto para o serviço, respeitado o limite de duas horas por jornada; 

 

b) a execução das atividades desenvolvidas por servidor ocupante do cargo de 

jornalista não se configura como uma situação excepcional e transitória, cujo 

adiamento ou interrupção configure prejuízo manifesto para o serviço, capaz de 

ensejar a autorização e o pagamento do adicional por serviço extraordinário. 

 

                                                           ANÁLISE 

3.  Consta dos autos Ofício nº 576/2011-DAP, de 31 de agosto de 2011, do 

Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

solicitando análise da então Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação 

das Normas, da extinta Secretaria de Recursos Humanos deste Ministério, quanto ao 

pagamento de adicional por serviço extraordinário a servidor ocupante do cargo de jornalista, 

carmem
Realce

carmem
Realce

carmem
Realce



NT - Adicional por Serviço Extraordinário – Jornalista (UFRN) 2 

informando que a Assessoria Jurídica daquela Universidade alegou não haver óbice ao 

referido pagamento, todavia, o Sistema SIAPE não permite a inclusão do referido adicional 

para o cargo mencionado.  

 

4.   Saliente-se que a então Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e 

Aplicação das Normas, por meio da Nota Informativa nº 

603/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 18 de outubro de 2011, solicitou manifestação da 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação, órgão setorial da 

consulente.  

 

5.   Por conseguinte, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do MEC, mediante 

Despacho de fls. 12/14, se manifestou nos seguintes termos: 

 

4. Ainda sobre a mesma temática, o órgão central do SIPEC emitiu manifestação, 

por meio da Nota Técnica nº 38/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, em que esclarece 

que a execução de serviços extraordinários é condicionada a situações excepcionais 

e temporárias, com a necessidade de prévia autorização do dirigente de recursos 

humanos. Todavia, deve-se observar o limite máximo de carga horária diária 

estabelecido por lei [...] 

 5. Dessa forma, é necessário analisar se as atividades exercidas pelo ocupante de 

cargo de Jornalista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, são 

consideradas como sendo de caráter transitório e excepcional.  

[...] 

8. Isto posto, conclui-se que a Lei não veda a possibilidade de concessão de horas 

extras a servidores ocupantes de cargos cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho, como no caso de Jornalistas. No entanto, faz 

necessário observar o cumprimento dos requisitos expressos em lei: I) Existência de 

situação excepcional e temporária, cujo não atendimento importe manifesto 

prejuízo ao serviço público; II) respeito ao limite máximo de 2 (duas) horas extras 

diárias além da jornada de trabalho.  

 

6.   Todavia, tendo em vista que a Instituição de Ensino relata que o Sistema SIAPE 

não permite a inclusão do adicional por serviço extraordinário para o cargo de Jornalista, 

aquela Coordenação solicita manifestação desta Secretaria a respeito do assunto.  

 

7.   Estas são as informações necessárias à análise da matéria.  

Jornada de Trabalho 
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8.   No que concerne à jornada de trabalho do servidor público, convém destacar o 

que dispõe o art. 19 da Lei nº 8.112, de 1990, in verbis:  

 

Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 

atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do 

trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de 

seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 

17.12.91) 

 

9.   Do exposto, verifica-se que a jornada de trabalho do servidor será estabelecida 

em função das atribuições do cargo que este ocupa, sendo de no mínimo 6 horas e no máximo 

8 horas diárias, respeitando-se a duração máxima de 40 horas semanais, exceto nos casos em 

que haja leis especiais estabelecendo carga horária específica.  

 

10.   Com a edição do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, ficou estabelecida 

a jornada de trabalho aos ocupantes de cargo efetivo nos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em quarenta horas semanais e oito horas 

diárias. 

 

11.   Ressalte-se que este Ministério, por meio da Portaria nº 1.100, de 06 de julho de 

2006, publicou a relação dos cargos cuja jornada de trabalho é inferior a 40 (quarenta) horas 

semanais. Cabe destacar que a citada portaria foi alterada pela Portaria nº 97, de 17 de 

fevereiro de 2012, todavia, a jornada de trabalho de Jornalista permaneceu estabelecida em 25 

(vinte e cinco) horas semanais.  

 

Adicional por Serviço Extraordinário 

 

12.   Registre-se que o adicional por serviço extraordinário está previsto nos arts. 73 

e 74 da Lei nº 8.112, de 1990, in verbis: 

 

Art. 73.  O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% 

(cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8270.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8270.htm#art19
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Art. 74.  Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 

excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por 

jornada.  

 

13.   Da leitura dos dispositivos supra, verifica-se que o serviço extraordinário será 

permitido para atender a situações excepcionais e transitórias, por imperiosa necessidade do 

serviço, ou para execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe prejuízo manifesto 

para o serviço, respeitado o limite de duas horas por jornada. Frise-se que o referido adicional 

será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de 

trabalho do servidor.  

 

14.   Saliente-se que os arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112, de 1990, foram regulamentados 

pelo Decreto nº 948, de 05 de outubro de 1990. Vejamos: 

 

Art. 1º 0 pagamento do adicional por serviço extraordinário previsto no art. 73, da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será efetuado juntamente com a 

remuneração do mês em que ocorrer este serviço.  

Art. 2º A execução do serviço extraordinário será previamente autorizada, pelo 

dirigente de recursos humanos do órgão ou entidade interessado a quem compete 

identificar a situação excepcional e temporária de que trata o art. 74, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

Parágrafo único. A proposta do serviço extraordinário será acompanhada da relação 

nominal dos servidores que o executará.  

Art. 3º A duração do serviço extraordinário não excederá a duas horas por 

jornada de trabalho, obedecidos os limites de quarenta e quatro horas mensais 

e noventa horas anuais, consecutivas ou não.  

§ 1
o
  O limite anual poderá ser acrescido de quarenta e quatro horas, mediante 

autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 

solicitação do órgão ou entidade interessado. (Incluído dada pelo Decreto nº 

3.406, de 2000). 

§ 2
o
  O Presidente da República, em caráter excepcional, para atender situação de 

risco à saúde ou segurança de pessoas, poderá acrescer o número de horas de que 

trata o parágrafo anterior em até setenta e seis horas. (Incluído dada pelo Decreto nº 

3.406, de 2000). 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º Revoga-se o Decreto nº 92.001, de 28 de de novembro de 1985.  

 

15.   Considerando os artigos mencionados, observa-se que a execução de serviço 

extraordinário será previamente autorizada pelo dirigente de recursos humanos do órgão ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3406.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3406.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3406.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3406.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D92001.htm
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entidade interessada, a quem compete identificar a situação excepcional e temporária prevista 

no art. 74 da Lei nº 8.112, de 1990.  

 

16.   Destaque-se, ainda, que a duração do serviço extraordinário não poderá exceder 

a duas horas por jornada de trabalho, obedecidos os limites de 44 (quarenta e quatro) horas 

mensais e 90 (noventa) horas anuais, consecutivas ou não.  

 

17.   Oportuno ressaltar que a extinta Secretaria de Recursos Humanos deste 

Ministério, visando estabelecer orientação aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Pública Federal quanto ao pagamento de adicional por serviço 

extraordinário, editou a Orientação Normativa nº 02, de 06 de maio de 2008, a qual dispõe o 

seguinte: 

 

Art. 2º Somente será autorizada a prestação de serviço extraordinário para 

atendimento de situações excepcionais e transitórias, por imperiosa 

necessidade, para execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe 

em prejuízo manifesto para o serviço. 

Art. 3º A autorização para a prestação de serviços extraordinários é 

obrigatoriamente prévia, sendo de responsabilidade da chefia imediata sua 

proposição, supervisão e controle. 

§1º Compete ao dirigente de recursos humanos do órgão ou entidade autorizar a 

realização de serviço extraordinário. 

§2º O pedido de autorização deverá ser suficientemente fundamentado, contendo a 

identificação do motivo, data, local, horário e relação nominal dos servidores que o 

executarão, além de outras informações pertinentes à realização do serviço. 

 

18.   No que se refere à concessão de adicional por serviço extraordinário ao servidor 

ocupante do cargo de jornalista, cumpre-nos colacionar o Edital n° 008/2012, que visou ao 

provimento de vagas para cargos no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

dentre os quais, está o de Jornalista, cujas principais atribuições foram discriminadas, 

conforme transcrição abaixo: 

 
REQUISITOS: Graduação em Jornalismo ou em Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo e Registro na Delegacia do Trabalho. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Recolher, redigir, registrar através de 

imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, 

expondo, analisando e comentando os acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo 

definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, 
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rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com 

o público. Auxiliar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas 

de mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional. 

 

19.  Isto posto, verifica-se do acima transcrito que não nos parece razoável a 

necessidade de que servidor ocupante do cargo de jornalista preste serviços extraordinários, 

tendo em vista que a execução de suas atividades não nos possibilita identificá-las como uma 

situação excepcional e transitória. Ademais, o seu adiamento ou interrupção não configura 

prejuízo manifesto para o serviço, capaz de ensejar a autorização e o pagamento do adicional 

por serviço extraordinário. 

 

20.  Com efeito, cumpre-nos observar que o servidor ocupante do cargo de 

jornalismo está submetido à limitação da jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 

semanais, conforme estabelece o art. 9º do Decreto-Lei nº 972, de 1969. Significa dizer que o 

legislador entendeu que a esse servidor não deve estar sujeito a uma carga horária acima da 

estabelecida para o seu cargo. 

 

21.  Diante disso, é que, a nosso ver, acertadamente, o Modulo de Adicionais do 

sistema Siapenet não permite o comando de pagamento de adicional por serviço extraordinário 

a servidores ocupantes do cargo de jornalista, uma vez a Administração deverá despender 

recursos para arcar com o ônus da prestação de serviço extraordinário, a ser remunerado com 

acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. 

                                                                                                                              CONCLUSÃO 

22.  Por todo o exposto, entende-se que: 

 

a) o Adicional por Serviço Extraordinário será permitido para atender a 

situações excepcionais e transitórias, por imperiosa necessidade do serviço, ou 

para execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe prejuízo 

manifesto para o serviço, respeitado o limite de duas horas por jornada; 

 

b) a execução das atividades desenvolvidas por servidor ocupante do cargo de 

jornalista não se configura como uma situação excepcional e transitória, cujo 
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adiamento ou interrupção configure prejuízo manifesto para o serviço, capaz de 

ensejar a autorização e o pagamento do adicional por serviço extraordinário. 

 

23.   Com tais esclarecimentos, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação de 

Gestão de Pessoas do Ministério da Educação, para conhecimento e demais providências.  

 

À consideração da Senhora Coordenadora-Geral.  

 

Brasília, 24 de setembro  de 2014. 

 

 

 

PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 

Técnica da DILAF 
MARCIA ALVES DE ASSIS 

Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens, 

Licenças e Afastamentos - DILAF 

 

De acordo. À consideração do Senhor Diretor, para apreciação dos termos 

técnicos expostos e, se de acordo, encaminhamento à Senhora Secretária de Gestão Pública. 

  

Brasília, 24 de setembro  de 2014. 

 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

 

De acordo. À Senhora Secretaria de Gestão Pública para apreciação.  

 

Brasília, 24 de setembro  de 2014. 

 

 

  

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

 Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

  

Aprovo as proposições integralmente e determino a restituição dos autos à 

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Educação, na forma proposta. 

 

Brasília, 30 de setembro  de 2014. 

 

 

 

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

Secretária de Gestão Pública 
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