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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR R E L AT O R  DA SEÇÃO DE 
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE PERNAMBUCO 
(SINPOL/PE), CNPJ nº 24.132.318/0001-94, com sede à Rua Frei Cassimiro, nº 179, 
Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50.100-260, por seu Advogado infra-assinado, 
constituído nos termos da procuração em anexo, com endereço profissional situado 
na Rua Frei Cassimiro, nº 179, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50.100-260, onde 
recebe as correspondências de estilo, e-mail r.liborioadv@hotmail.com.br, vem à 
presença de Vossa Excelência, ajuizar  

 
 

MANDADO DE SEGURANÇA C/C LIMINAR  
 

em face de ato ilegal do em face de atos ilegais do SECRETÁRIO DE DEFESA 
SOCIAL DE PERNAMBUCO, este com endereço profissional na sede da Secretaria 
de Defesa Social de Pernambuco, à Rua São Geraldo, nº 111, Santo Amaro, 
Recife/PE, CEP 50.040-020, e do CHEFE DE POLÍCIA CIVIL, com endereço à Rua 
da Aurora, nº 405, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50.050-000, indicando como pessoa 
jurídica vinculada o ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ nº 10.571.982/0001-25, a 
ser citado na sede da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua do Sol, nº 143, 
Santo Antônio, Recife/PE, CEP 50.010-470, pelos fatos e fundamentos a seguir 
expostos. 
 

 
1. DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO 
ORDINÁRIA 
 

A entidade sindical Impetrante representa os Policiais Civis do 
Estado do Pernambuco e se encontra devidamente regularizada conforme, conforme 
assevera a documentação em anexo, inclusive o Estatuto consolidado e os 
documentos que comprovam a posse da atual diretoria. 

 
 

2. DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE 
JUSTICA DE PERNAMBUCO PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE 
MANDAMUS  

 
O presente mandamus deverá ser processado e julgado no 

âmbito desta Colenda Seção de Direito Público, uma vez que a competência para 
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julgar Mandado de Segurança em face de ato do Secretário de Defesa Social de 
Pernambuco e do Chefe de Polícia Civil é do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 
conforme estabelece o artigo 69, I, “a”, do Regimento Interno (Resolução nº 395 
de 30/03/2017), vejamos:  

 
“Art. 69. Compete à Seção de Direito Público:  
I - processar e julgar:  
a) o mandado de segurança e o habeas data contra ato de 
Secretário de Estado, Chefe da Polícia Civil, do Comandante 
Geral da Polícia Militar, do Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, do Prefeito da Cidade do Recife, da Mesa da 
Câmara de Vereadores do Recife e de seu presidente, do 
Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça, 
do Conselho Superior do Ministério Público, do Colégio de 
Procuradores de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministério 
Público, do Procurador-Geral do Estado e de desembargador em 
atividade jurisdicional em Câmara de Direito Público;” (Grifos 
nossos.) 
 
Portanto, não resta dúvida que a competência para 

julgamento deste feito é a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. 
 
 
3. DOS FATOS/DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

 
Excelência, mensalmente são confeccionadas pelos 

Impetrados escalas extraordinárias de serviços de segurança pública nas quais 
se instituem as escalas mistas de trabalho, que obrigam os Policiais Civis a  
laborarem além da jornada de trabalho prevista no art. 19 da Lei Complementar 
Estadual (LCE) nº 155/2010, sem assegurar o direito ao descanso dos mesmos, 
vejamos o disposto no referido dispositivo legal: 

 
“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.” (Grifos nossos.) 

 
Da leitura do referido artigo tem-se que ou o Policial Civil será 

lotado em uma Unidade Policial  para trabalhar em uma jornada ordinária de 08 horas 
diárias ou 40 horas semanais, ou será lotado para laborar em regime especial de 
plantão, onde deverão ser observadas obrigatoriamente 03 horas de  descanso 
para cada hora trabalhada, podendo trabalhar à noite e durante feriados e finais de 
semana. É direito legal do Policial Civil o descanso interjornada.  
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O que vem ocorrendo é a escalação dos referidos servidores em 
jornadas que, além de não respeitar o descanso interjornada, extrapola o limite 
de 60 horas extras que o Policial Civil pode realizar, senão vejamos o disposto 
no § 2º do artigo 9º da Lei Estadual nº 10.466 de 07 de agosto de 1990:  

 
“Art. 9º Ao funcionário policial civil das Secretarias da Segurança 
Pública e de Justiça poderá ser concedida gratificação pela 
prestação de serviços extraordinários, destinada a remunerar o 
período excedente à jornada normal de trabalho, na forma como 
dispuser decreto do Executivo Estadual 
§ 1º A gratificação de que trata este artigo corresponderá a 
50% (cinquenta por cento) a mais do valor da hora normal 
do funcionário. 
§ 2º Os valores pagos a título de gratificação pela prestação 
de serviço extraordinário não poderá exceder, no mês, a 
mais de 60 (sessenta) horas-extra de trabalho.” (Grifos 
nossos.) 
 
Os Impetrados não vêm respeitando também o intervalo 

mínimo de 12 horas de descanso entre as escalas do Programa de Jornada Extra 
de Serviço e os serviços ordinários e de expediente, senão vejamos o disposto no 
§ 2º do art. 3º do Decreto Estadual nº 38.438 de 20 de julho de 2012: 

 
“Art. 3º Os serviços, cujos respectivos valores por cargo e/ou 
classes militares são os constantes do Anexo I, serão realizados 
em turnos de: 
(...) 
§ 2º Em situações excepcionais, será permitido aos Policiais 
Civis e Militares do Estado de que trata o art. 1º o cumprimento 
de escalas em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, respeitado o 
intervalo mínimo de 12 (doze) horas de descanso entre os 
serviços do PJES e os serviços ordinários e de expediente.” 
(Grifo nosso.) 
 
Em 02/09/2021, através da Portaria da Secretaria de Defesa 

Social nº 4.052 (íntegra abaixo), foi aumentado o limite para 15 cotas mensais de 
jornadas extraordinárias (!), nos meses de agosto e setembro de 2021, vejamos: 

 
“PORTARIA DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL N° 4052, 
DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
Art. 1° Durante os meses de agosto e setembro do ano de 
2021, fica ampliado para 15 (quinze) o número máximo de 
cotas mensais por servidor ou militar para adesão ao 
Programa de Jornada Extra de Segurança (PJES), em razão 
do enfrentamento da emergência em saúde pública advinda da 
doença causada pelo novo coronavírus, no âmbito da Polícia 
Militar de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros Militar de 
Pernambuco e da Polícia Civil de Pernambuco, conforme 
autorizado pelo §1° do artigo 2° do Decreto n° 38.438, de 20 de 
julho de 2012, com a redação dada pelo Decreto n° 48.841, de 
23 de março de 2020. Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na 
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data da sua publicação. HUMBERTO FREIRE DE BARROS 
Secretário de Defesa Social” 
 

Frise-se que, conforme disposto no §1º do citado 

dispositivo, bem como também sedimentado no caput do art. 164 da Lei 

Estadual nº 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de 

Pernambuco), o valor pela prestação do serviço extraordinário dever ser 

acrescida de pelo menos 50% calculado sobre o valor da hora normal: 

 

“Art. 164. A gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) a 

mais do valor da hora normal.” (Grifos nossos.) 

 

Ou seja, o Policial Civil de Pernambuco, POR 

DETERMINAÇÃO LEGAL NÃO PODE/PODERIA LABORAS POR MAIS DE 60 

HORAS EXTRAS MENSAIS, sendo que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL VEM OBRIGANDO O REFERIDO SERVIDOR A EXCEDER A 

QUANTIDADE DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, SEM O DEVIDO PAGAMENTO 

DAS MESMAS SEM O ACRÉSCIMO DE PELO MENOS 50%. 

 

Destaca-se o disposto no art. 88 da Lei Estadual nº 6.123/1968 
que determina que nos serviços que exijam trabalho aos domingos e feriados, 
deverá existir obrigatoriamente escala mensal de revezamento, vejamos:   

 
“Art. 88. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos e 
feriados, será estabelecida escala mensal de revezamento.” 
(Grifo nosso.) 

 
E por essas escalas de revezamento deve se entender que 

enquanto um Policial Civil esteja folgando, outro responderá      pelo expediente de 
sua lotação original. 

 
Neste ponto, Excelência, comprova-se o tanto o caráter 

preventivo quando o repressivo do presente mandado de segurança, conforme 
se verifica através das escalas de jornadas extraordinárias juntadas aos autos 
e com as planilhas a seguir colacionadas. 

 
Verifica-se, por exemplo, nas referida escalas abaixo, todas 

de outubro de 2021 (cópia em anexo), onde todos os servidores apontados 
laboram por mais de 05 jornadas extras de 12 horas cada, ultrapassando o limite 
legal de 60 horas extraordinárias por mês e, em alguns casos, verifica-se o 
descumprimento do obrigatório intervalo mínimo de 12 horas entre as jornadas 
ordinárias e extraordinárias. 
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Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP) (outubro de 2021): 
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Delegacia Seccional de Belo Jardim (outubro/2021): 
 

 
 

 
Observa-se que na referida escala extraordinária da 

Delegacia Seccional de Belo Jardim, há Policiais Civis que laboram em jornada 
de expediente (08 horas diárias) com 16 cotas (jornadas) de 12 horas extras cada 
uma, ultrapassando o limite legal permitido de 60 horas extraordinárias mensal. 

 
Excelência, os Policiais Civis com carga horária semanal de 

40 horas semanais cumprindo mais 180 horas extraodinárias por mês (!) e que 
no referido mês de outrubro trabalharão quase 400 horas, o que corresponde a 
mais de 15 dias de trabalho ininterruptos, o que é humanamente impossível e 
foge de qualquer razoabilidade. 
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Órgãos administrativos da Polícia Civil de Pernambuco: 

 
 
 

 
 

 
Não se pretende com a presente demanda, Excelência, 

pleitear a proibição do Policial Civil de laborar escala de jornada extra, mas sim 
pretende que os Impetrados respeitem o direito do referido servidor ao 
descanso e de limitar o cumprimento de horas extraordinárias no limite de 60 
horas mensais. 

O Impetrante inclusive já deu ao Impetrado Chefia de Polícia 
Civil conhecimento do desrespeito às normas legais vigentes na elaboração das 
escalas de jornadas extraordinárias, através do “Ofício nº 00158/2021-R” de 31 
de agosto de 2021” (cópia em anexo), recebido na mesma data pelo referido 
Impetrado. 
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(...) 

 
 
Porém, como podemos observar, foram mantidas as 

escalas extraordinárias que descumprem tanto a LCE nº 155/2010 quanto a Lei 
Estadual nº 10.466/1990, bem como o intervalo entre as jornadas ordinárias e 
extraordinárias. 

 
Dessa forma e como fora exposto, requer a concessão da 

segurança pleiteada, determinando aos Impetrados que cumpram o disposto no 
art. 19 da LCE nº 155/2010 c/c art. 9º da Lei Estadual nº 10.466/1990,  ou seja, que 
limite em 60 a quantidade de horas extraordinárias que o Policial Civil de 
Pernambuco possa realizar, devendo ainda respeitar o descanso de no mínimo 
12 horas interjornada, bem como a determinação do  pagamento das horas 
laboradas nas referidas escalas acrescidas de pelo menos 50% calculado sobre 
o valor da hora normal. 
 
 
4. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR 
 

Eminente Juízo, a hipótese dos autos denuncia um flagrante 

caso de ilegalidade e abuso de poder e por isso merece reparo. Da interpretação do 

parágrafo 1° do artigo 7° da Lei Federal nº 12.016/09, exsurge a possibilidade de 

concessão decisão liminar no Mandado de Segurança. 

 

O fumus boni iuris fora devidamente demonstrado, uma vez 
que agem ilegalmente os Impetrados quando determinam que os Policiais Civis 
cumpram escalas extraordinárias de serviço acima do limite legal previsto no § 
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2º do artigo 9º da Lei Estadual nº 10.466 de 07 de agosto de 1990, qual seja o 
máximo de 60 horas extras por mês, sem a determinação de descanso entre as 
escalas.  

O periculum in mora também é evidente, uma vez que a 
manutenção da determinação de que os Policiais Civis devem cumprir jornadas 
extraordinárias exaustivas e em quantidade de horas acima da previsão legal e 
sem o descanso interjornada, certamente causa/causará evidentes prejuízos à 
saúde física e mental do referido servido público, além de se prolongar ainda 
mais a ilegalidade cometidas pelos Impetrados. 

 
Reforça-se que o lapso temporal de um trâmite processual 

comum do presente pode inviabilizar a efetivação do direito do Impetrante. 
 

Portanto, requer desta Douta Seção de Direito Público a 

concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do pagamento das 

escalas de jornadas de trabalho extraordinárias dos Policiais Civis de 

Pernambuco nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, 

determinando ainda que os Impetrados, imediatamente, limitem em 60 a 

quantidade de horas extraordinárias que o Policial Civil possa laborar, nos 

termos da Lei Estadual nº 10.466/1990, bem como a contemplação do descanso 

Interjornada (mínimo de 12 horas), limitando a duração das jornadas 

extraordinárias em até 24 horas seguidas. 

 
É medida que se requer. 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Ex positis, REQUER o Impetrante: 
 
 
a) A concessão de liminar inaudita altera pars para 
determinar a suspensão do pagamento das escalas de 
jornadas de trabalho extraordinárias dos Policiais Civis de 
Pernambuco nos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2021, determinando ainda que os Impetrados, 
imediatamente, limitem em 60 a quantidade de horas 
extraordinárias que o Policial Civil possa laborar, nos 
termos da Lei Estadual nº 10.466/1990, bem como a 
contemplação do descanso Interjornada (mínimo de 12 
horas), limitando a duração das jornadas extraordinárias em 
até 24 horas seguidas, sob pena do pagamento de multa diária 
de R$10.000,00 (dez mil reais) e demais cominações legais; 
 

 

b) A notificação dos Impetrados para prestar informações, 
caso queiram, aos termos deste mandado de segurança; 
 
 
c) Ao final julgar procedentes os pedidos, concedendo a 
segurança em caráter definitivo, determinando em definitivo  
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que toda escala de serviço extraordinária do Policial Civil de 
Pernambuco não ultrapasse 60 horas mensais, 
contemplando ainda o descanso interjornada (mínimo de 12 
horas), limitando a duração das jornadas extraordinárias em 
até 24 horas seguidas, bem como a determinação do  
pagamento das horas laboradas nas referidas escalas como 
extraordinárias, acrescidas de pelo menos 50% calculado 
sobre o valor da hora normal; 
 
 
d) A notificação do Ministério Público, do Tribunal de 
Contas de Pernambuco e do Ministério Público de Contas, 
para verificação de possível ilegalidade das escalas 
extraordinárias da Polícia Civil de Pernambuco, uma vez que 
é cristalino o descumprimento do limite máximo legal de 60 
horas mensais e dos intervalos de descanso interjornadas, 
bem como para demais procedimentos administrativos e/ou 
penais cabíveis dos Impetrados; 

 
 
e) Condenação dos Impetrados ao pagamento das custas 
adiantadas pelo Impetrante. 
 
 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos 

fiscais. 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
Recife/PE, 06 de outubro de 2021. 

 
Rodrigo de Sá Libório 
OAB/PE 37.578 
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