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Processo nº 0040050-60.2020.8.17.8201
RECORRENTE: ANDRE WILSON SOARES DA LUZ
RECORRIDO: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO - JUIZADO ESPECIAL
REPRESENTANTE: PGE - PROCURADORIA GERAL - SEDE

INTEIRO TEOR

Relator:
AUGUSTO NAPOLEAO SAMPAIO ANGELIM

Relatório:

Voto vencedor:

VOTO RELATOR

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PJES X HORA EXTRA. POLICIAL CIVIL. VALOR
INFERIOR. DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. HORA EXTRA A SER CALCULADA SOBRE O VENCIMENTO-BASE PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
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A Sentença recorrida julgou improcedente o pedido da recorrente (Policial Civil), cobrando que as
horas trabalhadas a título de PJES (Programa Jornada Extraordinária de Segurança) deveria ter
sido remunerada como se hora extra fossem, ou seja, com incremento de 50% no seu valor. O
magistrado a quo entendeu que o recorrido agiu de forma legal, pois a partir da edição da Lei
Estadual de nº 10.466/99, foi dada autorização para que o Poder Executivo, através de Decreto,
regulasse o pagamento de horas extraordinárias e, o PJES seguiu o que foi determinado por
vários decretos estaduais.
A recorrente alega que houve ofensa à CRFB e à própria Lei Estadual de nº 10.566/90, pois
tratou-se de caso de cumprimento de jornada extraordinária e, sendo assim, deveria ter sido
remunerada como tal, invocando, inclusive, decisão do STF proferida no âmbito do ARE
1.133.490-PE, que manteve decisão do TJPE no sentido de que “as horas laboradas além da
jornada normal de trabalho caracterizam serviço extraordinário e são definidas como hora extra”.
E, inclusive, julgados da 1ª Turma do Colégio Recursal, também, de que a alteração feita através
de um decreto contraria a lei e, assim, não seria possível reduzir a hora extra para valor inferior a
50% da hora normal.
O recorrido contraminutou o recurso fundamentando suas razões arguindo a prescrição do fundo
de direito e, no mérito, aa legalidade do ato da administração e no fato de se tratar de programa
voluntário, além de, alternativamente, requerer em caso de condenação, que o valor das horas
extras sejam calculadas sobre o vencimento-base.
Rejeito a tese da prescrição do fundo de direito, pois se trata de relação contínua. No mérito, o
decreto não tem força legal para modificar a Lei, mesmo que utilize nomenclatura diversa para
tratar do que, materialmente, se constitui em hora extra, sendo a jurisprudência no sentido de
que esta não pode ser remunerada por valor inferior a 50% da hora normal. Doutra banda,
reconheço o pedido do recorrido para que as horas extras sejam calculadas sobre o
VENCIMENTO-BASE da recorrente.
Assim, dou PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO para reformar a sentença e determinar sejam
pagas as horas extras trabalhadas pela recorrente a título de PJES, calculadas sobre o
VENCIMENTO-BASE, valor este que deve ser apurado e atualizado pela Taxa Selic, até fevereiro
de 2018, incidindo, depois, pelo IPCA-e, a partir de março de 2018, com juros de mora após o
trânsito em julgado. Sem condenação em honorários, dada a sucumbência recíproca.
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VOTO DIVERGENTE : VOTO PELA MANUTENÇAO DA SENTENÇA, POR SEUS PROPRIOS
FUNDAMENTOS (FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM).
GISELE VIEIRA DE RESENDE
JUIZA VOGAL

Ementa:

Proclamação da decisão:
Por maioria de votos, deu-se parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatoria

Magistrados: [EDVALDO JOSE PALMEIRA, AUGUSTO NAPOLEAO SAMPAIO ANGELIM,
GISELE VIEIRA DE RESENDE]

RECIFE, 28 de fevereiro de 2022

Magistrado
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