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SENTENÇA
 

 
Trata-se de ação ajuizada pelo SINPOL -SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO

DE PERNAMBUCO, questionando a legalidade da escala de serviço especial definida para as
Prévias do Carnaval de 2019, disciplinada pela Portaria GAB/PCPE nº 004/2019, que estabeleceu
"as diretrizes do Plano de Operações Policiais para as Prévias do Carnaval 2019 no âmbito da
Polícia Civil de Pernambuco", para o período pré-carnavalesco. 
 
Alega que a carga horária do Policial Civil no âmbito do Estado de Pernambuco está disciplinada
no artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010, conforme transcrição abaixo: 

  
“Art. 19. A Jornada de trabalho regular, no âmbito da Polícia Civil do

Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, para os
servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, de natureza Policial
Civil, fica fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais,
ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a
proporcionalidade limite de 1/3 – uma hora de trabalho, para três de
descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração,
tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados.” (Grifo nosso) 

  
Haveria, portanto, para o Policial Civil, assim como qualquer outro servidor público,

limitação da jornada de trabalho, ou seja, no da categoria, 40 horas semanais quem trabalha
diariamente e regime de plantão respeitado o limite de 1/3.   

  
Aduz que as escalas de serviço para eventos que são fixos nos calendários do Estado que

não preveem o pagamento de horas extras são elaboradas com designação aleatória de
servidores para, de forma compulsória, serem obrigados a cumpri-la, sem observância a lei e sem
atender ao interesse público, posto que extrapola a jornada semanal dos servidores e
compromete a qualidade do serviço prestado. 

  
Assim, para atender a suposta necessidade da Administração Pública, o servidor terá que

cumprir a jornada semanal de trabalho e ainda assumir compulsoriamente a escala extra, sem
dispor de qualquer descanso prévio para realizar atividade de extrema relevância que é a
segurança pública. 
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Acresce que o Carnaval não é um evento emergencial e inesperado, pois é determinado
por lei e têm previsão no calendário nacional, sendo seria perfeitamente possível a Administração
Pública planejar antecipadamente escalas voluntárias de serviço, disponibilizando a opção para
aqueles que têm interesse na realização do serviço extra. 

   
Sustenta, em síntese, que o Réu vem substituindo o pagamento das horas extras pelo

pagamento de diárias, sem qualquer previsão legal, quando deveria pagar as horas extras
laboradas nos termos do artigo 164 da Lei Estadual nº 6.123/68, acrescentando as diárias
antecipadas para fins de deslocamento, nos termos do artigo 148 da referida lei.   

  
Defende que não existe previsão legal para a criação de escalas extras de trabalho sem a

devida contraprestação por parte da Administração Pública Estadual, qual seja o pagamento de
horas extras com acréscimo de 50%, de modo que determinação de cumprimento de jornada de
trabalho acima da referida carga horária é ilegal, não podendo o servidor público ser obrigado a
laborar, visto tratar-se de horas extraordinárias e não podendo o mesmo ser compelido a aceitar
valor menor que o estabelecido no artigo 7º, XVI, da Constituição Federal de 1988 

 Pugna, assim, pelo pagamento das diárias e da ajuda de transporte aos Policiais Civis de
Pernambuco convocados para a escala das Prévias do Carnaval de 2019 de forma antecipada; 
pelo pagamento, aos policiais convocados, as horas laboradas na escala das Prévias do Carnaval
de 2019 como extraordinárias, com acréscimo de pelo menos 50%. 

 Em contestação, o Réu argumenta pela perda de objeto do pedido de tutela antecipada e
de mérito, formulado pelo autor em 22/02/2019, ainda antes do Carnaval. 

 Defende a licitude da escala especial de revezamento de 12 x 36 prevista na portaria
GAB/PCPE Nº 004/2019, aduzindo inexistirem provas de que haveria jornada trabalho maior do
que a prevista em lei. 

 Cita o disposto no art. 19 da LC 155/2010 estabelece a jornada de trabalho dos policiais
que fixa a jornada dos policiais em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais,
ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade
limite de 1/3 - uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a
critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados. 

 Sustenta que embora o turno ininterrupto de revezamento 12 x 36 não esteja
expressamente previsto na norma, mas que falaria em jornadas especiais em regime de plantão,
os Tribunais pátrios e o TST (através da Súmula 444) já teriam firmado entendimento de que não
haveria prejuízo ao trabalhador, sendo, pois, válido. 

 Pontua que o serviço prestado no regime de escala de carnaval não é serviço
extraordinário de acordo com o art. 7º, XVI da CF/88, uma vez que a própria Portaria GAB/PCPE
004/2019 estabelece, em seu art. 5º, que, em todos os casos, deve ser "observada a
proporcionalidade limite de 1/3 – uma hora de trabalho para três de descanso", respeitando-se,
portanto, as jornadas de trabalho dispostas no art. 19 da LC 155/2010, supratranscrito 

  Neste posto, arguiu que se o servidor está escalado para trabalhar apenas na jornada a
que está submetido por lei, é porque não se trata de serviço extraordinário e, sim, jornada regular,
a qual é remunerada por seus vencimentos, sendo indevido pagamentos de horas extras, sob
pena de enriquecimento sem causa. 

 Sugere que o autor pretenderia colocar a conveniência particular dos servidores acima do
interesse público e da ordenação do serviço, mas concluiu que  a segurança e a liberdade dos
cidadãos são direitos fundamentais esculpidos no art. 5º da CF/88, e, no caso de colisão, deveria
ser feito um juízo de ponderação. 

 Neste passo, considerando que o número de voluntários para a escala do carnaval seria
insuficiente, o Chefe de Polícia teria escalado os policiais compulsoriamente, uma vez que era
necessário o sacrifício da sua liberdade de escolha para a solução do problema. 

 
           Entende ser ilógico ilógico imaginar que o policial civil possua direito subjetivo a ser
escalado apenas na hipótese de manifestação de aquiescência, sendo certo afirmar que o ato de

Num. 68310929 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: DJALMA ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR - 22/09/2020 09:46:20
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092209462019800000066999775
Número do documento: 20092209462019800000066999775



escolha do servidor, além de pertencer ao mérito administrativo, segundo juízo de conveniência e
oportunidade, tem por finalidade a promoção de segurança pública, de caráter inadiável,
essencial e de benefício coletivo. 
 
          Por fim sustenta que os servidores que tenham eventualmente se voluntariado para mais
uma jornada de doze horas respeitado o intervalo de intrajornada de 12 horas, não tem direito a
horas extras, seja pela natureza voluntária da escolha, seja pela previsão de quando se dará o
trabalho, não existindo variabilidade e extraodinariedade na hipótese. 

  
Réplica reiterando os termos da inicial. 
  
O Ministério Público não manifestou interesse no feito. 
  
De início, verifico de fato que o pedido tutela provisória perdeu seu objeto, dado que as

escalas já ocorreram há mais de um ano, restando apenas a questão da legalidade das próprias
escalas compulsórias e pagas por meio de diárias. 

  
Não resta claro na inicial, e há irresignação quanto ao caráter compulsório da escala, mas

apenas quanto à forma da contraprestação, entendendo o Autor que deveria ser paga como
horas extras e não como diárias, como faz o Réu. 

  
Com efeito, a lei faz a previsão da realização de escalas, (jornada especial) e, de fato, as

mesmas seriam compulsórias, para atender ao interesse público, mas não porque houvesse
qualquer choque de interesses a serem ponderados, mas porque o legislador, dentro dos limites
constitucionais, optou por criar este mecanismo para atender a necessidade de policiamento em
grandes eventos, sem sacrificar o direito do servidor de ter adequadamente recompensado o
trabalho em condições diferenciadas. 

  
De fato, interesse público não é o interesse da maioria (foliões) contra uma minoria

(policiais) ou mesmo um indivíduo, mas o devido respeito aos princípios constitucionais, que
protegem e equilibram todos estes interesses, assegurando-lhes um núcleo mínimo de garantias.  

Neste sentido, assiste razão ao Autor quando alega que não há qualquer imprevisibilidade
no carnaval e exatamente por tal razão que deve ser elaborada, com antecedência, uma escala
prévia dos servidores a realizá-la. 

Ainda, se além do expediente normal, o servidor tiver que fazer trabalho em escala, logo,
em regime diferenciado do normal, é cristalino que o mesmo tem direito a ser remunerado com
horas extras. Com efeito, a escala é um regime extraordinário de trabalho, para atender o
interesse público, na forma legitimada pela lei e Constituição, logo, deve haver a contraprestação
condizente com a modalidade do regime de trabalho, que configura um acréscimo ao expediente
normal do trabalhador.  

 Assim, não é o fato de haver a previsão de que terá que trabalhar tal dia e tal hora que
desconfiguraria a natureza extraordinária do trabalho, mas o fato de ser acrescido ao expediente
normal do servidor. Ademais, A diária e ajuda de custo não se prestam ao pagamento de trabalho
extraordinária, mas são uma indenização paga ao trabalhador por serviço prestado em outro
domicilio. 

Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido da inicial, para
condenar o Réu no pagamento das horas extras, com acréscimo de  50%, aos policiais escalados
durante as prévias do carnaval de 2019, descontados os montantes já pagos a título de diárias. 

O crédito deverá ser corrigido com os juros relativos a caderneta de poupança do período
desde a citação, bem como atualizados monetariamente pelo IPCA-E.  

Condeno ainda o Réu em honorários de sucumbência, que fixo nos percentuais mínimos
das faixas elencadas no art. 85, § 3ª do CPC, incidentes sobre o crédito devido aos substitutos
processuais do demandante 
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P. R. I.
 

RECIFE, 21 de setembro de 2020
 
 

DJALMA ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito
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