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Horas extras estão sujeitas a teto 
constitucional dos servidores

As verbas recebidas a título de adicional 
por horas extraordinárias possuem caráter 
remuneratório e estão sujeitas ao teto cons-
titucional dos servidores públicos. Com 
esse entendimento, o TJDF negou pedido 
de dois médicos que buscavam afastar o 
limite constitucional sobre as horas extras.

Os autores são servidores da Secretaria 
de Saúde e sempre cumpriram extenso nú-
mero de horas extras. Todas as vezes a Se-
cretaria aplicou o teto remuneratório sobre 
o somatório da remuneração, computando 
inclusive as horas extras trabalhadas.

Sustentaram que a supressão de parcela 
de sua remuneração relativa às horas extras 
é indevida e configura enriquecimento sem 
causa da administração. Assim, pediram 
para que fosse reconhecida como antijurí-
dico o teto remuneratório sobre quaisquer 
valores percebidos como horas extras e de-
volução dos valores retidos a esse título.

Em primeira instância, a 7ª Vara da Fa-
zenda Pública determinou a aplicação do 
teto separadamente: primeiro, na remune-
ração ordinária, e posteriormente nos valo-
res percebidos a título de horas extras. Após 
esse cálculo, determinou a restituição da 
diferença suprimida a maior.

Em recurso, o DF defendeu que as ho-
ras extras são verbas de natureza remu-
neratória que devem suportar a incidên-
cia das regras sobre o teto dos servidores 
públicos.

Ao julgar o recurso, a 2ª Turma Cível 
do Tribunal de Justiça do DF reformou 
sentença e manteve a aplicação do teto 
constitucional sobre horas extras. Isso 
porque, segundo o colegiado, as verbas 
referentes às horas extras possuem caráter 
remuneratório, "sujeitando-se, portanto, à 
incidência do teto constitucional dos ser-
vidores públicos". 

Competição premia medidas de 
sustentabilidade na Justiça paulista

Começou o TJ Sustentável 2017, com-
petição entre os prédios do Judiciário paulis-
ta pela economia de recursos naturais. Com 
ajuda de um jogo virtual, as unidades serão 
estimuladas a reduzir os consumos de água 
e energia, bem como a aquisição de papel. 
Esta edição implantará a coleta seletiva.

Para apresentar o projeto, a Presidên-
cia do Tribunal de Justiça, com o apoio da 
Escola Judicial de Servidores, realizou um 
workshop para os 365 gestores prediais de 
todo o estado (presencial e on-line), que 
serão responsáveis pela inserção dos dados 
de consumo no sistema. 

A abertura do workshop ficou a car-
go do juiz assessor da Presidência Valdir 
Marinho, que agradeceu a colaboração de 
todos os servidores e magistrados para o 
êxito das duas edições prévias. Lembrou 
que, a partir da publicação da Portaria n. 
9.396/17, o TJ Sustentável se tornou uma 
política pública permanente, alinhada ao 
Plano de Logística Sustentável e ao plane-
jamento estratégico do TJSP. “Somos cerca 

de 60 mil pessoas nos prédios do tribu-
nal, potenciais agentes multiplicadores da 
responsabilidade socioambiental. Acredito 
que, dessa forma, estaremos contribuindo 
de maneira determinante para o futuro do 
planeta”, afirmou.

Em 2017, terceiro ano consecutivo do 
jogo, a meta dos prédios participantes é 
economizar água, energia e papel sulfite, 
bem como implantar a coleta seletiva. Cada 
unidade tem uma árvore virtual – hospeda-
da no hotsite www.tjsp.jus.br/tjsustentavel 
e que ficará mais frondosa de acordo com 
os índices de economia obtidos, também 
transformados em pontuação.

Ao final da competição, o prédio com 
maior número de pontos é o vencedor. 
Como prêmio, recebe o “Selo Verde 2017”. 
Entidades parceiras doaram dez bicicletas 
e trinta cestas natalinas, que serão distri-
buídas entre os três primeiros colocados da 
competição, para sorteio entre os servido-
res: 1º lugar – 5 bicicletas e 10 cestas; 2º 
lugar – 3 bicicletas e 10 cestas; 3º lugar 
– 2 bicicletas e 10 cestas.

Juiz federal de Paulo Afonso determina 
suspensão de obra no Porto de Salvador

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso, João Paulo Pirôpo de Abreu, 
em ação popular movida contra a União 
Federal e outros, concedeu liminar deter-
minando a suspensão de qualquer ato que 
importe em construção na área contígua ao 
Terminal de Contêineres e Terminal para 
Cargas Pesadas no Porto de Salvador e de-
terminou aos demandados que apresentem, 
no prazo de 30 dias, documentos relativos 
ao processo de renovação de Contrato de Ar-
rendamento e de outorga à Tecon Salvador 
S.A. da operação do terminal portuário a ser 
construído em área contígua à atualmente 
explorada, bem como a íntegra do Segundo 
Aditivo ao Contrato de Arrendamento. 

A Tecon Salvador S.A. foi vencedora 
de licitação que lhe garantiu direito de ex-
plorar o Terminal de Contêineres no Porto 
de Salvador mas diante do crescimento 
da movimentação de contêineres no ter-

minal, teria surgido a necessidade de 
criar um novo terminal em área contí-
gua ao hoje existente.

Ocorre que, ao invés de realizar 
nova licitação para a instalação do 
novo terminal, foi celebrado aditivo 
para conceder à Tecon o direito de 
operar o terminal a ser instalado.

Segundo o julgador, há elementos 
nos autos que demonstram que já fo-
ram firmados dois aditivos ao Contrato 

de Arrendamento. O primeiro acresceu ao 
objeto área de 44 mil m², devido ao au-
mento da carga conteinerizada e estudos 
para fins de licitação indicaram inviabilida-
de técnica e econômica para a instalação 
de um novo terminal de contêineres.

O novo aditivo, segundo a decisão, de-
notaria o caráter obscuro da negociação re-
alizada entre os requeridos, demonstrando 
a intenção de estender a abrangência do 
Contrato de Arrendamento em detrimento 
da realização da licitação. “Este fato, caso 
comprovada sua ilegalidade, poderá provo-
car pujante prejuízo aos cofres públicos e, 
via de consequência, danos irreversíveis a 
toda a sociedade de uma forma geral, tor-
nando imprescindível a adoção de medidas 
enérgicas e imediatas por este Juízo”.

“A dimensão da área acrescida no Pri-
meiro Aditivo, de 44.471,32m², corres-

ponde a mais da metade da área original 
do Terminal de Contêineres e Terminal 
para Cargas Pesadas e Unitizadas (Cais 
de Ligação), de 73.443,65m², afiguran-
do-se no mínimo irrazoável tratar o acrés-
cimo negociado como simples expansão”.

O magistrado registra ainda que “um 
acréscimo desta monta, executado em 
prejuízo da celebração de novo contrato 
de concessão e arrendamento precedido 
de licitação, caracteriza notável enrique-
cimento ilícito da empresa arrendatária 
e, por conseguinte, ato de improbidade 
administrativa, que merece ser combati-
do e ter seus efeitos sustados antes que 
se concretizem”.

A decisão ressalta que, além de se tratar 
de exigência da Constituição, a realização 
de processo licitatório revela-se medida pos-
sível para o caso e  lembra o exemplo do 
Porto de Sines, em Portugal, onde há ter-
minais especializados, sendo cada um deles 
operado em regime de concessão por uma 
empresa distinta dos demais.

E finaliza: “Não bastasse isso, a li-
citação mostra-se ainda a melhor alter-
nativa a ser seguida no caso dos autos, 
tanto assim que esta tem sido a medida 
adotada nos grandes portos do mundo, 
onde empresas concessionárias diferen-
tes operam terminais distintos dentro de 
um mesmo porto”.

O Pro-Social informa, em complemen-
tação ao Comunicado SECBE 014/2017, 
que os seus beneficiários deverão dirigir-
-se às SEBES/NUBES de sua lotação atual, 
para a realização do recadastramento.

Cada Seccional se responsabilizará pelo 
recadastramento e  pela atualização dos 
dados no Sistema e-Prosocial (Benner).

Para esclarecimentos complementares, 
os beneficiários vinculados ao TRF-Sede 
deverão utilizar o email secab@trf1.jus.br; 
e para as seccionais o respectivo email das 
SEBES/NUBES vinculada.

Os documentos, mesmo que entregues 
ao Setor de Recursos Humanos devem ser 
apresentados, também, ao PRO-SOCIAL 
(Sede e Seccionais), por se tratarem de sis-
temas e registros independentes. 

Recadastramento 
do Pro-Social


