
Capitao QOPM LIZANIL MIGUEL BARBOSA DE CASTRO 

INDENIZACAO POR HORAS EXTRAS PARA MILITARES ESTADUAIS 

Monografia apresentada ao Curso de Aperfeic,;;oamento 
de Oficiais, em Convenio com a Universidade Federal 
do Parana, para obtenc,;;ao do Titulo de Especialista em 
Planejamento e Controle da Seguranc,;;a Publica. 

Orientador Metodol6gico: Profa. ora. Sonia Maria Breda 

Orientador de Conteudo: Ten-Cel. QOPM Geraldo 
Moliani 

CURITIBA 

2009 



Dedico este trabalho a minha familia, razoes de minha forc;a, 

dedicac;ao e tranqOilidade, pelo apoio incondicional, paciencia, amor e 

carinho que me prestaram durante a realizac;ao do curso. 



AGRADECIMENTOS 

A Deus pela vida, bengao e protegao. 

Ao meu pai, permanente fonte de conselhos e exemplo de caminho a ser 

seguido. 

Ao Sr. Ten-Cel. Geraldo Moliani, orientador de conteudo, pelas sabias 

recomendagoes na condugao do presente trabalho. 

A Professora Doutora Sonia Maria Breda, orientadora metodol6gica, pela 

segura e positiva orientagao e, em especial, pelo incentive e animo com os quais 

conduziu o processo de produgao do conhecimento. 

A todos aqueles que direta ou indiretamente auxiliaram nesta caminhada, o 

especial e reconhecido agradecimento. 



RESUMO 

Monografia sabre a implantac;ao de um sistema de indenizac;ao par horas extras 
para militares estaduais do Parana. Objetiva verificar a eficiencia e a eficckia do 
sistema de indenizac;ao par horas extras aos militares estaduais de outras Policias 
Militares do Brasil; e verificar a viabilidade da adoc;ao, por parte da Polfcia Militar do 
Parana, de um sistema de pagamento de indenizac;ao por horas extras aos militares 
estaduais. Tern como outro objetivo levantar os pros e os contras da adoc;ao de urn 
sistema de pagamento de indenizac;ao par horas extras aos militares estaduais; 
levantar a opiniao de Oficiais e Prac;as da Policia Militar do Parana sabre a situac;ao 
atual e sabre a possfvel implantac;ao de um sistema de indenizac;ao por horas extras; 
verificar qual seria o melhor formato de um sistema de indenizac;ao por horas extras 
a ser implantado na nossa Corporac;ao; verificar como e aplicado o sistema de 
implantac;ao de horas extras dos funcionarios que sao regulados pela Consolidac;ao 
das Leis do Trabalho. 0 encaminhamento metodol6gico permite colher subsidies 
importantes em outras organizac;oes, dados em questionarios aplicados, cujos 
resultados apontam que a soluc;ao mais adequada para o problema e a criac;ao de 
urn sistema justa de implantac;ao de indenizac;ao par hora extra para o militar 
estadual do Parana. 

Palavras-Chave: Policia Militar do Parana. Hora Extra. Servic;o Extraordinario. 
lndenizac;ao. 
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1 INTRODUCAO 

A Polfcia Militar e a (mica fon;a publica estadual. Desta forma, esta Polfcia 

deve ser limitada, disciplinada, controlada e medida, sendo que ha a necessaria 

existemcia da investidura militar, baseada na hierarquia e disciplina militar, para que 

esta Fon;a possa desempenhar sua fun<;ao de maneira adequada. 

De acordo com a legisla<;ao de nosso pais e de nosso Estado, a Policia Militar 

do Parana e responsavel pela preserva<;ao e manuten<;ao da ordem publica no 

Estado, utilizando-se do policiamento ostensive para atingir tal objetivo, visando 

prevenir as mais variadas categorias de delitos e crimes, inclusive agindo 

repressivamente, de maneira imediata, nos casos em que houver ineficiencia da 

preven<;ao. 

Desta forma, analisando a fun<;ao extremamente fundamental da for<;a publica 

estadual, podemos citar o Cel. PM RR Wilson Odirley Valla, o qual em seu livro 

"Doutrina de Emprego de Polfcia Militar e de Bombeiro Militar", discorreu sobre as 

caracteristicas que devem possuir as Policias Militares, citando algumas: culto a um 

conjunto harmonica de valores; urn sistema de educa<;ao sui generis; integral e total 

dedica<;ao ao servi<;o da sociedade e da Patria; proibi<;ao da sindicaliza<;ao; pronta 

obediencia, dentre outras. 

Com rela<;ao ao tema proposto neste estudo, pode-se destacar a seguinte 

caracteristica: integral e total dedica<;ao ao servi<;o da sociedade e da Patria. 0 

proprio Cel. Valla realiza o seguinte comentario sobre a citada caracteristica: 

[ ... ] impedindo o exercfcio de qualquer outra atividade profissional e 
impondo a disponibilidade integral, que implica em prontidao permanente 
nas 24 horas do dia, sem direito a qualquer remunera9ao ou compensa9ao 
extras[ ... ] 

Baseado nisso pode-se concluir que, basicamente, o policial militar 

permanece "de servi<;o" durante todas as vinte e quatro horas do dia, nao tendo 

direito a qualquer tipo de remunera<;ao ou "hora extra", e nao podendo exercer outra 

profissao, pois, estando ocupado com outros afazeres nao podera atender a 
sociedade quando for solicitado. 
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Ratificando o pensamento descrito, verifica-se que no proprio compromisso 

do policial militar que se alista na Corporac;:ao esta presente o juramenta de "cumprir 

rigorosamente as ordens das autoridades competentes e de votar-se inteiramente ao 

servic;:o do Estado e da Patria, cuja honra, integridade e instituic;:6es, defendera com 

o sacriffcio da propria vida". 

Todavia, existem outras vertentes que nos conduzem a limitac;:ao legal da 

jornada de trabalho, que cita que a fixac;:ao dessa jornada em oito horas diarias e 

resultado de grande evoluc;:ao ocorrida ao Iongo dos seculos no direito 

consuetudinario e positivo. 

Constata-se, no plano normative, a existencia de antecedentes que levam as 

Leis da india, em 1593, de Felipe II, que estabelecia em oito horas a durac;:ao diaria 

do trabalho, sendo dividida em quatro horas pela manha e mais quatro horas pelo 

perfodo da tarde, nas "fortificac;:6es e fabricas" daquele pais. 

Desta forma, falando em legislac;:ao trabalhista, mais especificamente na 

Consolidac;:ao das Leis do Trabalho, a qual nao se aplica aos militares estaduais, 

podemos verificar que existe uma limitac;:ao legal de horas trabalhadas semanais e, 

se par acaso, estas horas forem extrapoladas, existe a previsao do pagamento de 

horas extras, isto e, aquelas que ultrapassem a jornada de trabalho normal do 

empregado e as que sao trabalhadas em dia util quando o empregado nao tem 

obrigac;:ao de faze-lo. 

Pode-se tambem incluir o exemplo empregado no Estado de Santa Catarina, 

o qual adotou o sistema de pagamento de horas extras ao militares estaduais, 

rotulado como estimulo operacional. Podemos identificar varios pontos positives e 

negatives neste sistema adotado pela Corporac;:ao Catarinense. 

Sendo assim, verifica-se que existe urn vasto campo de discussao a respeito 

do assunto em questao, portanto, este estudo procurara esmiuc;:ar os pr6s e os 

contras dos sistemas adotados atualmente, analisando qual seria a melhor 

alternativa a ser adotada na nossa Corporac;:ao. 
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1.1 DELIMITA<;AO DO PROBLEMA 

De acordo com a legislac;:ao constitucional e infraconstitucional, os policiais e 

bombeiros militares comp6em uma classe especial de agentes publicos, sendo 

qualificados como Militares Estaduais e sujeitos a urn regime jurfdico proprio, que 

lhes imp6e uma serie de deveres e responsabilidades relacionados ao arduo mister 

de preservac;:ao e manutenc;:ao da ordem publica. 

Sendo assim, em face da propria situac;:ao funcional e da natureza das 

atividades que lhes sao afetas, os policiais militares sao submetidos a um rigoroso 

regime de dedicac;:ao integral ao servic;:o, estando legalmente impedidos de exercer 

atividades profissionais paralelas, bern como de participar de manifestac;:oes polftico

partidarias, de sindicalizac;:ao e de greve, alem de estarem sujeitos ao Codigo Penal 

Militar, em que certas condutas, em relac;:ao a outros servidores seriam meramente 

consideradas como infrac;:oes administrativas, ao militar sao tipificadas como crime. 

0 militar da ativa da Polfcia Militar do Parana deve obedecer, dentre outras 

leis e regulamentos, a Lei Estadual 1943, ou seja, o Codigo da PMPR, que nos 

informa que ao militar no exercfcio da profissao e vedada a possibilidade de fazer 

parte ativa de firma comercial, de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas 

exercer func;:ao ou emprego remunerado. 

Alem dessa condic;:ao, o mesmo Codigo discorre sobre a situac;:ao do militar 

portador de diploma para o exercfcio da profissao liberal, informando que e permitido 

que o policial desenvolva a pratica profissional no meio civil desde que haja 

correlac;:ao com suas atividades na Corporac;:ao e, ainda, nao prejudique o servic;:o. 

Desta forma, e notorio que o policial militar se encontra em uma posic;:ao 

limitada quanto ao exercfcio de outra ou outras profiss6es no meio civil. Mesmo 

assim, muitos militares recorrem ao chamado "bico", a fim de complementar a renda 

familiar mensal, pois, muitas vezes, nao conseguem saldar as dfvidas no final do 

mes, apenas como salario fornecido pelo Estado. 

Depara-se com uma situac;:ao crftica quando falamos sobre o "bico". 

Normalmente, o policial militar realiza o "bico" de seguranc;:a em algum 

estabelecimento comercial ou firma, trabalhando comumente como "vigia" dos 

referidos locais, nas ocasi6es em que se encontra de folga da escala de servic;:o do 

quartel ou do expediente administrative que desempenha. 
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Alem do desgaste ffsico e emocional que esse policial militar sofre ao realizar 

esse tipo de servigo, encontra-se muito mais vulneravel do que quando cumpre sua 

escala de servigo operacional, pais, freqOentemente trabalha sozinho, em frente ao 

comercio ou empresa, sendo surpreendido facilmente par marginais que, porventura, 

tenham intengao de efetuar urn roubo naquele estabelecimento. 

Somam-se situagoes em que o policial militar extrapola seu turno de servigo 

como, par exemplo, a necessidade de acompanhar o desfecho da prisao feita em 

flagrante delito, quando o policial ultrapassa o limite de termino do seu turno de 

trabalho em 6, 8, 12 horas, sem se cogitar, ate hoje, em se conceder a 

compensagao ou a remuneragao correspondente. 

Pode-se tambem mencionar as requisigoes judiciais, que forga de 

regulamento, consideram-se ato de servigo e em procedimentos administrativos, que 

acabam sendo circunstancias freqOentes que sujeitam o policial aos mais variados 

horarios de trabalho, sem previsao de compensagao adequada. 

Ainda assim, acrescenta-se o fato de que a nossa Corporagao desenvolve 

escalas de 12 ou 24 horas de trabalho continuo, o que acaba repercutindo 

sensivelmente na evolugao da atividade de qualquer setor, criando-se obstaculos 

para que o militar atinja a plenitude de sua potencia, com a qualidade desejada. 

A situagao descrita no paragrafo anterior e urn agravante quando tratamos da 

profissao policial militar, que requer a concorrencia do perfeito condicionarnento 

fisico, mental e psicol6gico como condicionantes para a eficacia da missao da 

preservagao da ordem publica, sob pena de se cometer erros inaceitaveis. 

Nota-se que a Policia Militar do Parana passa par urn grande dilema quanta a 
jornada de trabalho de cada policial militar, que se estende desde a dedicagao 

integral ao servigo ate a realizagao do "bico" como forma de aumentar a renda 

individual do militar estadual. 

Desta forma, aproveita-se o presente estudo para verificar especificamente a 

questao do pagamento de horas extras aos militares estaduais. A pesquisa ira 

procurar detalhar exemplos ja adotados por outros Estados da Federagao, como eo 

caso do Estado de Santa Catarina; alem de verificar como e aplicada essa pratica 

nos empregados submetidos ao regime da Consolidagao das Leis do Trabalho, bern 

como a evolugao constitucional e legal par meio das decisoes dos tribunais e do 

Supremo Tribunal federal, que tern incumbencia de Jurisdigao Constitucional, isto e 

dizer o direito nos casas concretes em que a Constituigao Federal de 1988, 
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simplesmente deixa os militares estaduais de fora de alguns direitos trabalhistas, 

como podemos citar no seu art. 142, da CF/88. 

Verificar-se-a a viabilidade da adoc;ao, pela Polfcia Militar do Parana, de urn 

sistema de indenizac;ao por horas extras aos militares estaduais do nosso Estado. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Como explicitado anteriormente no t6pico anterior, a Polfcia Militar do Parana 

continua a adotar escalas de servic;o de 24 horas de trabalho por 24 horas de 

descanso, bern como escalas de 12 por 24, 12 por 36 e 24 por 48, respectivamente. 

Estas escalas, ainda hoje, encontram amparo no RISG (Regulamento lnterno e de 

Servic;os Gerais) introduzido por meio do Decreta n° 9.060 de 1° de dezembro de 

1950. 

A primeira considerac;ao a ser feita e que a adoc;ao de jornadas de trabalho e 

impr6pria para atividade policial militar e, urn outro apontamento e que este sistema 

esta em conflito com as normas pela Constituic;ao Federal e Estadual vigentes, as 

quais nos falam que a durac;ao do trabalho normal nao deve ser superior a oito horas 

diarias e quarenta e quatro horas semanais. 

Porem, o descrito acima nao se aplica aos militares estaduais, p01s, a 

Emenda Constitucional n° 18, alterou o conceito de "servidor publico", criando a 

diferenciac;ao entre "servidor publico" e "militar dos estados". 

Entretanto, interpretando a supracitada Emenda Constitucional pelo metoda 

16gico-sistematico, nos reportamos ao artigo 142, inciso X, que determina que a lei 

dispora sabre os direitos, os deveres e as garantias de servidores militares, bern 

como sabre as normas de ingresso, acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, 

condic;oes de transfer€mcia para a inatividade e outras situac;oes peculiares. 

Por este ponto de vista, verifica-se que o constituinte elegeu a lei para regular 

a jornada legal de trabalho a ser aplicada aos militares dos Estados. Porem, desde a 

promulgac;ao da Emenda Constitucional n° 18, nao foi editado nenhum instrumento 

legislative que regule sabre os limites da jornada de trabalho dos militares estaduais 

do Parana. 

Baseado nisso, pode-se reconhecer que os policiais militares do Estado do 

Parana estao sob a egide do disposto, em carater geral, pela Constituic;ao Federal e 
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pela Carta Magna paranaense, pais, a norma especial deve regular as situagoes 

especfficas, pon§m, faltando esta, a norma geral se aplica no caso concreto de forma 

plena. 

Para tanto, percebe-se uma penumbra sabre o assunto em questao, em que 

existe urn ambiente nebuloso que envolve a jornada de trabalho do militar estadual 

do Estado do Parana. 

Desta forma, justifica-se tal estudo no sentido que foi identificada a 

necessidade de se verificar a possibilidade da indenizagao por horas extras aos 

militares estaduais, como forma de suprir uma deficiencia atual, propondo uma 

regulamentagao especffica sabre o assunto. 

Portanto, o resultado deste trabalho e extremamente relevante no que tange a 
viabilidade da implantagao de urn sistema de indenizagao por horas extras para 

militares estaduais no Parana, haja vista a importancia fundamental da valorizagao 

dos recursos humanos disponfveis na Corporagao. 

Por fim, contribuiu na motivagao em buscar solugao para a presente questao 

a experiencia profissional desde autor, o qual, no decorrer de sua carreira, conviveu 

diariamente com policiais militares subordinados seus e, ate mesmo superiores 

hierarquicos, que questionavam sabre tal tema sem possuir urn norte especffico, 

pais nao entendiam como poderia ser resolvido tal impasse. 

1.3 OBJETIVOS 

Constituem objetivos gerais do estudo: 

a) verificar a efici€mcia e a eficacia do sistema de indenizagao por horas 

extras aos militares estaduais de outras Policias Militares do Brasil; 

b) verificar a viabilidade da adogao, por parte da Policia Militar do Parana, de 

urn sistema de pagamento de indenizagao por horas extras aos militares estaduais. 

Constituem objetivos especfficos do estudo: 

a) levantar os pr6s e os contras da adogao de urn sistema de pagamento de 

indenizagao por horas extras aos militares estaduais; 

b) levantar a opiniao de Oficiais e Pra<;as da Policia Militar do Parana sabre a 

situa<;ao atual e sabre a possfvel implanta<;ao de urn sistema de indeniza<;ao por 

horas extras; 
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c) verificar qual seria o melhor formate de urn sistema de indenizagao por 

horas extras a ser implantado na nossa Corporagao; 

d) verificar como e aplicado o sistema de implantagao de horas extras dos 

funcionarios que sao regulados pela Consolidagao das Leis do Trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

Foi realizada inicialmente uma revisao da literatura consistente no estudo da 

fundamentac;ao legal e doutrinaria da jornada de trabalho dos trabalhadores em 

geral, incluindo profissionais liberais, servidores publicos e militares estaduais, tendo 

como enfase estes ultimos. 

Desta forma, objetivou-se caracterizar a importancia do tema no contexto 

atual da Corporac;ao e formar a base te6rica necessaria para que fosse verificada a 

viabilidade da implantac;ao do sistema de indenizac;ao por horas extras. 

Os resultados das pesquisas realizadas em outras Polfcias Militares do Brasil 

foram referenciados. lnicialmente foram contatadas as Polfcias Militares que ja 

fazem o pagamento de indenizac;ao por horas extras aos militares estaduais 

implantada em suas Corporac;oes. Ap6s foram consultadas as Polfcias que possuem 

algum projeto que trata sabre o tema, a fim de que pudesse ser verificado o tear de 

cada proposta, possibilitando a elaborac;ao de uma crftica mais aprofundada sabre o 

ass unto. 

As estruturas de outras organizac;oes foram pesquisadas: a Polfcia Civil do 

Parana, por ser o 6rgao co-responsavel pela seguranc;a publica no Estado; a Policia 

Federal e ao Exercito Brasileiro, do qual se originou toda a estrutura e organizac;ao 

atual das Policias Militares. 

Utilizando-se de urn questionario de pesquisa com questoes abertas e 

fechadas foi realizada a coleta de dados junto a uma amostra de 30 (trinta) policiais 

militares do Estado do Parana, entre Oficiais e Prac;as, sendo que, todos foram 

respondidos, obtendo-se, portanto, 1 00% de retorno do material enviado. 

Foram elaboradas questoes abertas e fechadas, objetivando extrair o maximo 

de informac;oes da amostra. As questoes fechadas trataram do levantamento de 

dados para caracterizar a atual situac;ao do sistema de vencimentos e indenizac;ao 

utilizado pela Corporac;ao; a opiniao dos policiais militares a respeito da implantac;ao 

do pagamento de horas extras; a influencia de tal circunstancia na sua participac;ao 

operacional e familiar; as vantagens e desvantagens desse sistema; a questao com 

relac;ao ao "bico", se ainda seria necessaria ou nao. 

As questoes abertas foram incluidas dentro das pr6prias questoes fechadas, 

proporcionando a oportunidade de citar quais as formas de "recompensas" adotadas 

pela Corporac;ao atualmente quando o policial extrapola o horario de servic;o; 
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informar quais problemas que poderiam surgir com a implantac;ao do pagamento de 

horas extras; de apontar vantagens e desvantagens da adoc;ao desse sistema. 

As informac;oes coletadas serviram de banco de dados para o 

desenvolvimento do presente estudo, para que se pudesse dar prosseguimento a 
analise da viabilidade da implantac;ao da indenizac;ao por horas extras aos militares 

estaduais. 

Tambem foram levantados e verificados os pontos negativos e positivos de 

cada sistema de horas extras adotado, a tim de que fosse realizado urn estudo 

completo e adequado a respeito do tema em questao, sendo que a Internet tambem 

foi utilizada como forma de agregar conhecimento e de enriquecer a pesquisa. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

3.1 PREVISAO LEGALE DOUTRINARIA DA MISSAO DAS POLiCIAS MILITARES 

A fundamentac;ao jurfdica da missao das Policias Militares tern como base a 

Constituic;ao Federal: 

Art. 144- A seguranc;:a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;:ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos": 
I - polfcia federal; 
II - polfcia rodoviaria federal; 
Ill - polfcia ferroviaria federal; 
IV- polfcias civis; 
V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] §5° As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preserva<;ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;:oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;:ao de atividades de defesa civil [sem 
grifo no original]. 
[ ... ] §7° A lei disciplinara a organizac;:ao e o funcionamento dos 6rgaos 
responsaveis pela seguranc;:a publica, de maneira a garantir a eficiencia de 
suas atividades. 

Ja a Constituic;ao do Estado do Parana, em seu art. 48, disp6e: 

A Polfcia Militar, forc;:a estadual, instituic;:ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva e a preserva<;ao da ordem publica, a execuc;:ao de atividades 
de defesa civil, a prevenc;:ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e func;:oes definidas em lei 
[grifo nosso]. 

Ainda pela Constituic;ao Federal, art. 22, incise XXI, a Uniao e a competente 

privativamente para estabelecer as normas gerais de organizac;ao das policias 

militares. 

Oeste modo, o Decreta-Lei n°. 667, de 2 de julho de 1969, alterado pelo 

Decreta-lei n. 0 2010, de 12 de janeiro de 1983, preve que, compete as policias 

militares "executar com exclusividade, ressalvadas as miss6es peculiares das 

Forc;as Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pela autoridade 

competente, a tim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenc;ao da ordem 

publicae o exercicio dos poderes constituidos". 
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3.2 CONCEITOS FUNDAMENTAlS 

3.2.1 Jornada de trabalho 

Segundo a wikipedia, no Direito do Trabalho, jornada de trabalho e o perfodo 

diario durante 0 qual 0 trabalhador esta a disposic;ao do empregador. 

De acordo com o site www.centraljuridica.com, a jornada normal de trabalho e 

o espac;o de tempo durante o qual o empregado devera prestar servic;o ou 

permanecer a disposic;ao do empregador, com habitualidade, excetuadas as horas 

extras. 

Nos termos da CF, art. 7°, XIII, sua durac;ao devera ser de ate 8 horas diarias, 

e 44 semanais; no caso de empregados que trabalhem em turnos ininterruptos de 

revezamento, a jornada devera ser de 6 horas, no caso de turnos que se sucedem, 

substituindo-se sempre no mesmo ponto de trabalho, salvo negociac;ao coletiva. 

3.2.2 Classificac;ao da jornada de trabalho 

Segundo o site www.centraljuridica.com, a jornada de trabalho pode ser 

classificada quanto a durac;ao, quanta ao perfodo, quanto a condic;ao pessoal do 

trabalhador, quanta a profissao, quanta a remunerac;ao e, quanta a rigidez do 

horario. 

Quanto a durac;ao, a jornada de trabalho e classificada como ordinaria ou 

normal; extraordinaria ou suplementar; limitada; continua; descontfnua e 

intermitente. 

Ela e ordinaria ou normal quando se desenvolve dentro dos limites 

estabelecidos pelas normas juridicas; e extraordinaria ou suplementar em situac;oes 

que ultrapassam os limites normais; limitada quando ha termo final para sua 

prestac;ao; ilimitada quando a lei nao fixa urn termo final; continua quando corrida, 

sem intervalos; descontfnua, se possui intervalos; intermitente, quando com 

sucessivas paralisac;oes. 

E classificada quanto ao periodo em diurna (entre 5 e 22 horas); noturna 

(entre 22 horas de urn dia e 5 do outro); mista (quando transcorre tanto no perfodo 

diurno como noturno); e em revezamento (semanal ou quinzenal, quando num 

periodo ha trabalho de dia, em outro a noite). 
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Quanta a condi<;ao pessoal do trabalhador, podera ser jornada de mulheres, 

de homens, de menores au de adultos. Quanta a profissao, ha a jornada geral, de 

todo empregado, e jornadas especiais para ferroviarios, medicos, telefonistas, etc. 

Classifica-se quanta a remunera<;ao se a jornada e com au sem acrescimo 

salarial. E quanta a rigidez do horario, fala-se em jornadas inflexfveis e flexfveis; 

estas ultimas nao sao previstas pela lei brasileira, porem, a lei nao impede que 

sejam praticadas; sao jornadas nas quais as empregados nao tem horario fixo para 

iniciar ou terminar o trabalho. 

3.2.3 lndeniza<;ao 

Segundo a wikipedia, o termo indeniza<;ao (portugues 

brasileiro) ou indenizagao (portugues europeu) refere-se a compensa<;ao devida a 

alguem de maneira a anular ou reduzir um dana, geralmente, de natureza moral ou 

material, originado por incumprimento total, ou cumprimento deficiente de 

uma obrigagao, au por meio da violagao de um direito absolute, como por exemplo, 

a compensagao devida pela denuncia de um contrato ou pela pratica de um crime. E 
tambem o nome dado a importancia paga por uma seguradora ao segurado em caso 

de sinistro. 

A indenizagao tem previsao no novo C6digo Civil de 2002, em seu artigo 944, 

que diz "A indenizagao mede-se pela extensao do dana". Ha ainda que se analisar a 

rela<;ao entre a culpa do agente e o dana causado. Se houver grande desproporgao 

entre ambos, a indenizagao sera reduzida equitativamente. Ela pode ser, 

eminentemente, por dana moral e/ou por dana material. 

De acordo com a Lei Estadual n° 6.417, de 3 de julho de 1973, a qual disp6e 

sabre o c6digo de vencimentos da Polfcia Militar do Estado do Parana, as 

indenizag6es sao tratadas em seu artigo 26, o qual conceitua indeniza<;ao como 

sendo o quantitativa em dinheiro, isento de qualquer tributagao, devido ao policial 

militar para ressarcimento de despesas decorrentes de obrigag6es impostas 

para o exercfcio de cargo, comissao, fun<;ao, encargo ou missao. A mesma lei 

considera como indenizag6es os seguintes itens: diarias; ajuda de custo; transporte; 

representa<;ao; aquisi<;ao de fardamento; e servi<;o extraordinario. 
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3.2.4 Horas extras 

Em Direito do Trabalho, hora extra consiste no tempo laborado alem da 

jornada diaria estabelecida pela legislagao, ou pelo contrato de trabalho. Significa o 

ajuste de vontade entre empregado e empregador, tendo por fim legitimar a 

prorrogagao da jornada normal, por meio de urn documento escrito no qual se 

materializa essa vontade das partes, para o fim acima mencionado. 

A forma jurfdica desse acordo e escrita, e se individual basta urn documento 

assinado pelo empregado expressando a sua concordancia em fazer horas extras; 

em se tratando de ajustes entre sindicatos, empresas, a forma sera a convengao 

coletiva ou o acordo coletivo. 

A hora extra e cabfvel para todo empregado, como regra geral; todavia, ha 

excegoes que devem ser respeitadas; o fundamento legal e a Consolidagao das Leis 

do Trabalho, a qual sera verificada mais adiante, porem, adianta-se que ela declara 

que a duragao normal do trabalho podera ser acrescida de horas suplementares, em 

numero nao excedente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e 

empregado, ou mediante convengao coletiva de trabalho. 

Com relagao a duragao, o acordo e urn contrato; se e a prazo (determinado), 

sua duragao terminara com o termo final previsto entre as partes; se sem prazo 

(indeterminado), sua eficacia estender-se-a durante toda a relagao de emprego. 

3.2.5 Servigo extraordinario 

0 Decreta Estadual n° 5.061, de 20 de novembro de 2001, define como 

servigos extraordinarios na Policia Militar do Parana, para efeito de indenizagao 

mensal aos Militares Estaduais, conforme preve a Lei no 13280, de 16 de outubro de 

2001, os seguintes servigos: escalas extras de apoio a atividade operacional, 

realizada por efetivo administrative e operacional aplicados na atividade-fim da 

corpora<;ao. 

lnclui tambem neste rol as escalas de militares estaduais (Policial 

Militar/Bombeiro Militar) para emprego em agoes e/ou operagoes especiais ou 

extraordinarias que exijam continuado servigo da tropa no terrene, tais como jogos 

esportivos, shows, combate a incendios, buscas, salvamentos, reintegragoes de 
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posse, manutenc;ao de posse, patrulhas, ac;oes de defesa civil, bern como outras 

operac;oes desenvolvidas pelas unidades operacionais da Corpora<;ao. 

Soma-se as anteriores a realizac;ao de flagrantes, que exijam a permanencia 

do policial militar em servi<;o, mesmo ap6s o encerramento do seu turno de servi<;o; 

e o emprego de militares estaduais em atividades de manuten<;ao de ordem publica 

durante pleitos eleitorais, quando o perfodo de disposi<;ao for superior ao seu turno 

de servi<;o; aiE3m de outras a<;6es e/ou opera<;6es que pela sua natureza, amplitude, 

potencial e repercussao social exijam a permanencia continuada dos militares 

estaduais em servi<;o, mesmo ap6s encerramento do seu turno de servi<;o. 

Finalizando, aponta, ainda, como servi<;o extraordinario o emprego de 

militares estaduais em atividades operacionais de qualquer natureza, quando 

escalades em seu perfodo de descanso e ou instru<;ao para compensar a 

defasagem de efetivo existente. 

3.3 PREVISAO LEGAL DA JORNADA DE TRABALHO DO MILITAR ESTADUAL 

3.3.1 Constitui<;ao Federal 

A Constituic;ao Federal, em seu art. 7°, trata sabre os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que visem a melhoria de sua 

condi<;ao social. No incise XIII, do mesmo artigo, a Carta Magna informa que a 

durac;ao do trabalho normal nao deve ser superior a oito horas diarias e quarenta e 

quatro semanais, sendo facultada a compensa<;ao de horarios e a redu<;ao da 

jornada, mediante acordo ou conven<;ao coletiva de trabalho. 

0 incise XIV, tambem do artigo 7°, discorre sabre o assunto informando que a 

jornada nao deve ultrapassar seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento, salvo negociac;ao coletiva. No incise XVI, podemos 

verificar que a remunerac;ao do servi<;o extraordinario (horas extras) deve ser 

superior, no minima, em cinquenta por cento a do normal. 

Em seu artigo 42, verifica-se que os membros das Policias Militares e Corpos 

de Bombeiros Militares, instituic;oes organizadas com base na hierarquia e disciplina, 

sao militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories. Este artigo tambem 

informa, par meio do seu § 1°, que compete a lei estadual especifica dispor sabre as 
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materias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oticiais conteridas pelos 

respectivos governadores. 

Esse artigo 142, § 3°, inciso X, nos tala que a lei dispora sabre o ingresso nas 

Fon;as Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condigoes de 

transterencia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneragao, as 

prerrogativas e outras situag6es especiais dos militares, consideradas as 

peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas par torga de 

compromissos internacionais e de guerra. 

3.3.2 Constituigao Estadual do Parana 

A Carta Magna Paranaense discorre em seu artigo 34 que sao direitos dos 

servidores publicos, entre outros: a duragao da jornada normal de trabalho nao 

superior a oito horas diarias e quarenta horas semanais, tacultada a compensagao 

de horario e redugao de jornada, nos termos da lei. 

Alem desse dispositive, apresenta tambem em seu artigo 45 os militares 

estaduais como sendo os integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar. Fala tambem, no §6° do mesmo artigo que a lei dispora sabre os direitos, os 

deveres, as garantias e as vantagens dos militares estaduais, bern como sabre as 

normas de ingresso, acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, condi<;6es de 

transterencia para a inatividade e outras situa<;6es peculiares. 

3.3.3 Regulamento lnterno e de Servi<;os Gerais 

0 RISG - PMPR tala em seu art. 183 que o servi<;o interno abrange todos os 

trabalhos necessaries ao regular tuncionamento da Corpora<;ao e compreende o 

servi<;o permanente e o servi<;o de escala. 

Descreve tambem o servi<;o permanente como sendo o executado segundo 

as determina<;6es dos Comandantes das Unidades e Subunidades e Chetes de 

Reparti<;6es internas, de acordo com os preceitos e disposi<;6es deste e de outros 

regulamentos. 

Estabelece que o servi<;o de escala compreenda as seguintes tun<;6es: Oticial 

de Dia a Policia Militar; Adjunto a Oticial de Dia; Guarda do Quartel; Dia as 

Unidades; Dia as Subunidades; Guarda das Subunidades; Guarda das Cavalari<;as; 
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Dia a enfermaria; Ordens a Corporac;ao e as Unidades; Dia a enfermaria Veterinaria; 

Servic;os especiais; Servic;os extraordinarios. 

Tambem informa que o servic;o de escala tern a durac;ao de 24 horas, de 

parada a parada, salvo o de faxina, que sera contado par jornada completa. 

3.3.4 C6digo da PMPR 

0 C6digo da PMPR, Lei 1943 de 23 de junho de 1954, trata em seu artigo 107 

que, ao militar no exercfcio da profissao e vedado fazer parte ativa de firma 

comercial, de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer func;ao ou 

emprego remunerado. 

Estabelece no § 2°, do artigo supracitado que ao militar portador de diploma 

para o exercfcio de profissao liberal e permitido desenvolver a pratica profissional no 

meio civil desde que haja correlac;ao com suas atividades na Corporac;ao e desde 

nao prejudique o servic;o. 

3.3.5 Decreta n° 88.777 

0 Decreta n° 88.777, de 30 de setembro de 1983, aprova o Regulamento para 

as Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R-200), e informa em seu 

artigo 44 que OS Corpos de Bombeiros, a semelhanc;a das Polfcias Militares, para 

que possam ter a condic;ao de "militar" e assim serem considerados forc;as auxiliares, 

reserva do Exercito, tern que satisfazer as seguintes condic;oes: 

- serem controlados e coordenados pelo Ministerio do Exercito na forma do 

Decreta Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreta-Lei n° 2.01 0, de 

12 de janeiro de 1983, e deste Regulamento; 

- serem estruturados a base da hierarquia e da disciplina militar; 

- possufrem uniforme e subordinarem-se aos preceitos gerais do 

Regulamento lnterno e dos Servic;os Gerais e do Regulamento Disciplinar, ambos do 

Exercito, e da legislac;ao especffica sabre precedencia entre militares das Forc;as 

Armadas e os integrantes das Forc;as Auxiliares; 

ficarem sujeitos ao C6digo Penal Militar; 

exercerem suas atividades profissionais em regime de tempo 

integral. (sem negrito no original) 
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3.3.6 Decreta n° 5.075 

0 Decreta n° 5.075, de 28 de dezembro de 1998, aprova o Regulamento de 

Etica Profissional dos Militares Estaduais, integrantes da Policia Militar e Corpo de 

Bombeiros do Parana, na forma do Anexo que integra este Decreta. 

Em seu artigo 7° dispoe sabre os deveres do militar estadual, informando que 

os deveres eticos, emanados dos valores militares e que conduzem a atividade 

profissional sob o signa da retidao moral, sao os seguintes: 

3.3.7 Lei n° 6.417 

[ ... ] A dedicac;ao integral e exclusiva ao servic;o militar que trata o 
inciso X deste artigo, obriga ao militar estadual. independente de 
quadro, qualificac;ao, especializac;ao, atividades tecnica. sexo ou nivel 
hierarquico, ao cumprimento de jornada de trabalho que compreende 
servic;os de policia ostensiva de preservacao da ordem publica ou de 
bombeiro, instruc;ao, ac;oes e operac;oes. exercicios de adestramento, 
revistas, formaturas, paradas, diligencias, patrulhamento, expediente, 
servic;os de escalas normais, extraordinarias ou especiais e outros 
encargos estabelecidos pelo respectivo chefe ou comandante, por 
periodos e turnos variaveis e subordinados apenas aos interesses do 
dever ou da missao militar. (sem negrito no original); 
- Alem das condic;;oes fixadas no paragrafo anterior, o militar estadual esta 
sujeito as exigemcias das situac;;6es extraordinarias, decorrentes de ordens 
de sobreaviso, de prontidao e de marcha. 
- Ao militar estadual da ativa e vedado exercer atividade de seguranc;a 
privada, fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais e servic;os 
de qualquer natureza, ou nela exercer fun<_;;ao ou emprego remunerado, 
exceto como acionista. quotista em sociedade an6nima ou por quotas de 
responsabilidade limitada. 
- Os militares estaduais, em atividade, podem exercer diretamente a gestao 
de seus bens, desde que nao infrinjam o disposto no paragrafo anterior. 
- Sao proibidas aos militares estaduais da ativa quaisquer manifesta<_;;oes 
individuais ou coletivas sabre atos de superiores. de carater reivindicat6rio, 
de cunho politico-partidario e sabre assuntos de natureza militar de carater 
sigiloso, sujeitando-se as demonstra<_;;oes internas de boa e sa 
camaradagem e aos preceitos expresses no Regulamento Disciplinar. [ ... ] 

A Lei n. 0 6.417, de 3 de julho de 1973, dispoe sabre o C6digo de 

Vencimentos da Policia Militar do Estado do Parana e trata sabre o conceito de 

indenizagao em seu artigo 26, informando que e o quantitativa em dinheiro, isento 

de qualquer tributagao, devido ao policial militar para ressarcimento de despesas 

decorrentes de obrigag6es impostas para o exercicio de cargo, comissao, 

fungao, encargo ou missao; para fins de calculo das indenizagoes tamar-se-a por 

base o valor do soldo do posto ou da graduagao que o policial militar perceber. 
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3.4 CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO 

A Consolidac;ao das Leis do Trabalho foi aprovada par meio do Decreta-Lei n° 

5.452, de 1° de maio de 1943, pelo en tao Presidente da Republica Getulio Vargas. 

Esta Consolidac;ao estatui as normas que regulam as relac;oes individuais e coletivas 

de trabalho nela previstas. 

Em seu artigo 7°, na alinea "c", o Decretou considera que os preceitos 

constantes daquela Consolidac;ao salvo quando for a cada caso, expressamente 

determinado em contrario, nao se aplicam aos funcionarios publicos da Uniao, dos 

Estados e dos Municfpios e aos respectivos extranumerarios em servic;o nas 

pr6prias repartic;oes, ah§m de outros trabalhadores especificados nas alineas "a", "b" 

e "d". 

lsso significa que os policiais militares do Estado do Parana nao sao regidos 

par essa Consolidac;ao das Leis do Trabalho, pon§m, neste estudo, cabe ressaltar o 

que e especificado nessa Norma que vale para a grande maioria dos trabalhadores 

brasileiros. 

3.4.1 Jornada de trabalho e hora extra 

A CL T, par meio de seu artigo 58, descreve que a durac;ao normal do 

trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, nao excedera de 8 

(oito) horas diarias, desde que nao seja fixado expressamente outre limite. Sendo 

que nao serao descontadas nem computadas como jornada extraordinaria as 

variac;oes de horario no registro de ponte nao excedentes de cinco minutes, 

observado o limite maximo de dez minutes diaries. 

Esta Consolidac;ao considera ainda que o tempo que empregado dispende 

para chegar ate o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de 

transporte, nao sera computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se 

de local de diffcil acesso ou nao servido por transporte publico, o empregador 

fornecer a conduc;ao. Acrescenta ainda que poderao ser fixados, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, par meio de acordo ou convenc;ao 

coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de dificil 

acesso ou nao servido par transporte publico, o tempo media despendido pelo 

empregado, bern como a forma e a natureza da remunerac;ao. 
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0 trabalho em regime de tempo parcial e considerado pelo Decreta-Lei como 

aquele cuja duragao nao exceda a vinte e cinco horas semanais; sendo que o salario 

a ser pago aos empregados sob esse regime sera proporcional a sua jornada, em 

rela<;:ao aos empregados que cumprem, nas mesmas fungoes, o regime de tempo 

integral. Alem disto, os empregados sob o regime de tempo parcial nao poderao 

prestar horas extras. 

Para os trabalhadores da iniciativa privada, a duragao normal do trabalho 

podera ser acrescida de horas suplementares, em numero nao excedente de 2 

(duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante 

contrato coletivo de trabalho, vendo constar, obrigatoriamente, a importancia da 

remunera<;:ao da hora suplementar, que sera, pelo menos, 20% (vinte por 

cento) superior a da hora normal, porem, sabe-se que, pelo artigo 7°, inciso XVI, da 

Constituigao Federal, a remuneragao do servi<;:o extraordinario (horas extras) deve 

ser superior, no mfnimo, em cinqOenta por cento a do normal. 

Porem, podera ser dispensado o acrescimo de salario se, por for<;:a de acordo 

ou convengao coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado 

pela correspondente diminui<;:ao em outro dia, ou seja, uma dispensa futura em um 

dia oportuno, de maneira que nao exceda, no perfodo maximo de um ano, a soma 

das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite maximo 

de dez horas diarias. 

0 salario-hora normal, no caso de empregado mensalista, sera obtido 

dividindo-se o salario mensa! correspondente a duragao do trabalho, a que se refere 

o art. 58 da CL T, por 30 (trinta) vezes o numero de horas dessa duragao. Sendo o 

numero de dias inferior a 30 (trinta), adotar-se-a para o calculo, em Iugar desse 

numero, 0 de dias de trabalho por mes. 

No caso do empregado por dia, isto e, aquele considerado diarista, o salario

hora normal sera obtido dividindo-se o salario diario correspondente a duragao do 

trabalho, estabelecido no art. 58 do Decreta-Lei n° 5452, pelo numero de horas de 

efetivo trabalho. 
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3.4.2 Perfodos de descanso 

Para os trabalhos regidos pela CL T, os perfodos de descanso sao 

compreendidos da seguinte forma: entre 2 (duas) jornadas de trabalho havera urn 

perfodo mfnimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso. E assegurado a 

todo empregado urn descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o 

qual, salvo motivo de conveni€mcia publica ou necessidade imperiosa do servi<;o, 

devera coincidir com o domingo, no todo ou em parte. 

Naqueles servi<;os que exijam trabalho aos domingos, com exce<;ao quanta 

aos elencos teatrais, sera estabelecida escala de revezamento, mensalmente 

organizada e constando de quadro sujeito a fiscaliza<;ao; sendo que sera sempre 

subordinado a permissao previa da autoridade competente em materia de trabalho. 

Em qualquer trabalho continuo, cuja dura<;ao exceda de 6 (seis) horas, e 

obrigat6ria a concessao de urn intervale para repouso ou alimenta<;ao, o qual sera, 

no mfnimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrario, 

nao podera exceder de 2 (duas) horas. 

Mesmo se o trabalho nao exceder de 6 (seis) horas, sera, entretanto, 

obrigat6rio urn intervale de 15 (quinze) minutes quando a dura<;ao ultrapassar 4 

(quatro) horas; sendo que esses intervalos de descanso nao serao computados na 

dura<;ao do trabalho. 

0 limite mfnimo de uma hora para repouso ou refei<;ao podera ser reduzido 

par ato do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, quando ouvido o Servi<;o de 

Alimenta<;ao de Previdencia Social, se verificar que o estabelecimento atende 

integralmente as exigencias concernentes a organiza<;ao dos refeit6rios, e quando 

os respectivos empregados nao estiverem sob regime de trabalho prorrogado a 

horas suplementares. 

No caso em que o intervale para repouso e alimenta<;ao nao for concedido 

pelo empregador, este ficara obrigado a remunerar o perfodo correspondente com 

urn acrescimo de no minima 50% (cinquenta par cento) sabre o valor da 

remunera<;ao da hora normal de trabalho. 
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3.4.3 Trabalho noturno 

A CL T considera como noturno, o trabalho executado entre as 22 (vinte e 

duas) horas de urn dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte. Sendo que a hora de 

trabalho noturno sera computada como de 52 (cinquenta e dais) minutos e 30 (trinta) 

segundos. 

0 trabalho noturno tera remunerac;:ao superior a do diurno e, neste caso, tera 

urn acn§scimo de 20% (vinte par cento), pelo menos, sabre a hora diurna, salvo nos 

casas de revezamento semanal ou quinzenal. 

0 acrescimo a que se refere o paragrafo anterior, em se tratando de 

empresas que nao mantem, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno 

habitual, sera feito tendo em vista os quantitativos pagos par trabalhos diurnos de 

natureza semelhante. Em relac;:ao as empresas cujo trabalho noturno decorra da 

natureza de suas atividades, o aumento sera calculado sabre o salario minima geral 

vigente na regiao, nao sendo devido quando exceder desse limite, ja acrescido da 

percentagem. 
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4 SISTEMA ATUAL DE INDENIZACAO POR SERVICO EXTRAORDINARIO NA 

POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Como vista, existe uma diferenciac;:ao clara entre militares estaduais, 

servidores publicos civis e funcionarios da iniciativa privada, com relac;:ao a questao 

da indenizac;:ao par servic;:o extraordinario. lsto acontece em face da promulgac;:ao 

das Emendas Constitucionais n° 18/98, 20/98 e 41/03, que alteraram a redac;:ao do 

artigo 42 da Constituic;:ao Federal, tornando os Militares Estaduais uma classe 

distinta dos demais agentes publicos e civis. 

0 texto constitucional assim preconiza: 

Art. 42. Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituic;:oes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
§ 1°. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territ6rios, alem do que vier a ser fixado em lei, as disposic;:oes do art. 14, § 
8°; do art. 40, § 9°; e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual 
especffica dispor sobre as materias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 
§ 2°. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territ6rios aplica-se o que for fixado em lei especffica do respective ente 
estatal. (sem grifo no original). 

0 inciso X, do § 3°, do art. 142, disp6e sabre situac;:oes funcionais inerentes 

as Forc;:as Armadas, e, par forc;:a do texto acima transcrito, aplicam-se aos Militares 

dos Estados, nos seguintes termos: 

X - a lei dispora sabre o ingresso nas Forc;:as Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condic;:oes de transferencia do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneracao, as prerrogativas e 
outras situac;:oes especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas par forc;:a de compromissos 
internacionais e de guerra. (sem grifo no original). 

Desta forma, diante da analise dos dispositivos constitucionais em destaque, 

deverao ser instituidas leis especificas para tratar de materias atinentes a respectiva 

situac;:ao funcional, direitos, deveres e remunerac;:ao dos militares estaduais. 

Portanto, esse capitulo tern como finalidade apresentar o atual sistema de 

indenizac;:ao par servic;:o extraordinario utilizado na Policia Militar do Parana, 

descrevendo suas principais caracteristicas e nuances a respeito da 

empregabilidade de tal sistema. 
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4.1 SERVI<;OS EXTRAORDINARIOS 

0 Decreto Estadual n° 5.061, de 20 de novembro de 2001, define os criterios 

para pagamento da vantagem de que trata a Lei no 13280, de 2001 e aponta como 

servic;os extraordinarios na Policia Militar do Parana, os seguintes servic;os: 

Art. 1° - Sao considerados como servi9os extraordinarios na Policia Militar 
do Parana, para efeito de indeniza9ao mensal aos Militares Estaduais, 
conforme preve a Lei no 13280, de 16 de outubro de 2001: 
I - escalas extras de apoio a atividade operacional, realizada par efetivo 
administrative e operacional aplicados na atividade fim da corpora9ao; 
II - escalas de militares estaduais (Policial Militar/Bombeiro Militar) para 
emprego em a96es e/ou opera96es especiais ou extraordinaria que exijam 
continuado da tropa no terrene, tais como jogos esportivos, shows, combate 
a incendios, buscas, salvamentos, reintegra96es de posse, manuten9ao de 
posse, patrulhas, a96es de defesa civil, bem como outras opera96es 
desenvolvidas pelas unidades operacionais da Corporayao; 
Ill - realiza9ao de flagrantes, que exijam a permanencia do policial militar em 
servi90, mesmo ap6s o encerramento do seu turno de servi9o; 
IV- emprego de militares estaduais em atividades de manuten9ao de ordem 
publica durante pleitos eleitorais, quando o perfodo de disposi9ao for 
superior ao seu turno de servi9o; 
V - outras a96es e/ou opera96es que pela sua natureza, amplitude, 
potencial e repercussao social exijam a permanencia continuada dos 
militares estaduais em servi90, mesmo ap6s encerramento do seu turno de 
servi9o; e 
VI - emprego de militares estaduais em atividades operacionais de qualquer 
natureza, quando escalades em seu perfodo de descanso e ou instru9ao 
para compensar a defasagem de efetivo existente. 

Portanto, verifica-se que se trata de um estfmulo operacional, po1s, apenas 

preve uma indenizac;ao por servic;o extraordinario realizado na atividade-fim. A lei 

supracitada nao discorre sobre extrapolamento de horario em atividades-meio ou 

atividades administrativas como sendo consideradas como servic;os extraordinarios. 

4.2 FORMAS DE PAGAMENTO E VALORES PREVISTOS EM LEI 

Na tentativa de amenizar o problema relacionado ao grande volume de 

atividades funcionais a que estao sujeitos os Militares Estaduais, o Governo do 

Estado do Parana sancionou a Lei n° 13.280, de 16 de outubro de 2001, 

regulamentada pelo Decreto n° 5.061, de 20 de novembro de 2001, citado no 

subitem anterior, a qual instituiu a indenizac;ao por servic;os extraordinarios, visando 

a compensar financeiramente o cumprimento de atividades laborais consideradas 

excedentes. 
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Essa Lei n° 13.280, de 2001, altera o pan3grafo (mico, do art. 26, da Lei n° 

6.417/73, para incluir "servigos extraordimirios" nas hip6teses de indenizagao aos 

policiais militares: 

T[TULOIII 
Das lndeniza96es 

Art. 26. lndeniza9ao e o quantitativa em dinheiro, isento de qualquer 
tributa9ao, devido ao policial militar para ressarcimento de despesas 
decorrentes de obriga96es impostas para o exercfcio de cargo, 
comissao, fun9ao, encargo ou missao. 
Paragrafo Unico. As indeniza96es compreendem: (Reda9ao dada pela Lei 
n. 0 7.434, de 29 dez. 80). 
a. diarias; 
b. ajuda de custo; 
c. transporte; 
d. representa9ao; 
e. aquisi9ao de fardamento; e 
f. Servico extraordinario. (lnserido pela Lei n. 0 13.280, de 16 out. 01). 
(sem negrito no original) 

Apesar do avango proporcionado pelo Estado no reconhecimento dos direitos 

laborais dos policiais militares, observou-se que esta compensagao nao apresenta 

parametres justos, devido as caracterfsticas do institute criado e a forma de 

pagamento. 

Pelas normas contidas na lei e seu regulamento, e assegurado ao policial

militar o valor de R$ 100,00 (cern rea is) pelo emprego em servigos considerados 

extraordinarios, independente do numero de horas trabalhadas, conforme descreve 

a lei: 

Art. 1°. Fica alterado o paragrafo unico, do art. 26, da Lei n° 6.417, de 03 de 
julho de 1973, que trata das hip6teses de indeniza9ao ao policial militar, 
para incluir os servi9os extraordinarios, no valor maximo mensa! de R$ 
100,00 (cem reais), para cada militar, sendo corrigida sempre que houver 
reajuste para o funcionalismo estadual. 
§ 1°. Os criterios que ensejarao o pagamento da vantagem a que se refere 
este artigo serao definidos par decreta estadual atendendo a proposi9ao 
dos Secretaries de Estado da Seguran9a Publica e da Administra9ao e da 
Previdencia. 
§ 2°. A indeniza9ao por servi9os extraordinarios nao sera computada para 
fins de contribui9ao previdenciaria. 

Desta forma, o policial-militar que trabalhasse uma hora a mais do seu horario 

ordinaria, a titulo de servigo extraordinario, teria o mesmo direito daquele que 

trabalhasse vinte horas, em varias situag6es, por exemplo. 

Ainda, foram estipuladas cotas por unidades policiais para o pagamento da 

indenizagao em questao, fator que impossibilitou o pagamento da vantagem, no 

mesmo mes, a todos os militares estaduais empregados em servigos extraordinarios. 
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Esses fatores prejudiciais ainda hoje acarretam grandes transtornos 

administrativos para a Polfcia Militar, alem de gerar desmotivagao na tropa e 

descredito no institute sob analise. 

4.3 INDENIZA<;AO OPERA<;AO ESCUDO 

A Operagao Escudo e regulada pelo Plano de Operagao n° 006/2008- PM/3, 

de 3 de outubro de 2008, a qual visa a execugao de agoes e operagoes de polfcia 

ostensiva, essencialmente preventivas, e repressivas caso necessarias, no sentido 

de empreender esforgos para prevenir e coibir a pratica de agoes delituosas, 

principalmente quanta ao cometimento de crimes e contravengoes contra a pessoa e 

o patrimonio, prender ou apreender quem for encontrado em flagrante delito, exercer 

ag6es e operagoes de fiscalizagao nos principais cruzamentos de vias reforgando o 

policiamento nos sematoros considerados pontes crfticos ou "de risco", 

estabelecendo pontes-base fixes com a intensificagao do policiamento ostensive 

geral, na modalidade permanencia, visando proporcionar a necessaria seguranga e 

tranqUilidade a populagao do Estado do Parana. 

A Operagao se realiza em 03 (tres) turnos de segunda a sexta-feira (excetos 

feriados, sob ordem da Supervisao Geral da Operagao e nas quartas-feiras para o 3° 

turno), sendo o 1° turno (20% do efetivo empregado na Operagao) das 07h15min as 

09h45min para que esteja efetivamente no horario no local de PB das 07h30min as 

09h30min (os 15min anteriores e posteriores ao horario efetivo no local de 

policiamento sao destinados para conferencia e deslocamentos), sendo o primeiro 

horario de expediente das 1 OhOOmin as 11 h30min (2a a 5a feira), com intervale para 

almogo das 11 h30min as 13h30min (exceto 4a feira), e finalizando com o segundo 

horario de expediente das 13h30min as 17h30min (2a, 3a, sa e 6a feiras) -

exclusivamente para o policial militar que trabalha na Operagao Escudo nos dias em 

questao. Para os demais, o horario de expediente sera o normal da Corporagao. 

0 2° Turno (30% do efetivo empregado na Operagao) dar-se-a de segunda a 

sexta-feira das 1 Oh45min as 13h 15m in para que esteja efetivamente no hon3rio no 

local de PB das 11 hOOmin as 13h00min (as 15min anteriores e posteriores ao 

horario efetivo no local de policiamento sao destinados para confer€mcia e 

deslocamentos), sen do o prime ira horario de expediente das 08h00min as 1 Oh30min 
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(exceto as 4a feiras que sera das 09h00min as 1 Oh30min), com intervale para 

almoc;o das 13h15min as 14h30min (exceto 4a feira), e finalizando como segundo 

horario de expediente das 14h30min as 17h30min (2a, 3a, 5a e 6a feiras) -

exclusivamente para o policial militar que trabalha na Operac;ao Escudo nos dias em 

questao. Para os demais, o horario de expediente sera o normal da Corporac;ao. 

0 3° Turno (50% do efetivo empregado na Operac;ao) dar-se-a (exceto 4a 

feira) das 16h45min as 19h15min para que esteja efetivamente no horario no local 

de PB das 17h00min as 19h00min (os 15min anteriores e posteriores ao horario 

efetivo no local de policiamento sao destinados para conferencia e deslocamentos), 

sendo o primeiro horario de expediente das 09h00min as 11 h30min (exceto 4a feira 

que sera das 08h00min as 12h00min), com intervale para almoc;o das 11 hOOmin as 

13h30min (exceto 4a feira), e finalizando com o segundo horario de expediente das 

13h30min as 16h30min (2a, 3a, 5a e 6a feira)- exclusivamente para 0 policial militar 

que trabalha na Operac;ao Escudo nos dias em questao. Para os demais, o horario 

de expediente sera o normal da Corporac;ao. 

Cad a policial envolvido (prac;a, de sold ado a 1° Sargento nao integrante do 

auxflio a supervisao) trabalhara no minimo 10 (dez) horas semanais efetivas no local 

de PB para o 1° e 2° Turnos, e 08 (oito) horas para os integrantes do 3° Turno na 

Operac;ao Escudo, salvo aplicac;ao em situac;ao operacional de emergencia na 

unidade de origem, com ciencia da Supervisao Geral da Operac;ao. 

Aos policiais militares que se envolverem em ocorrencias geradas durante o 

transcorrer de suas escalas de permanencia na Operac;ao Escudo, incluindo 

deslocamentos dos quarteis para os Pontos Bases e vice-versa, e que por ventura a 

tomada dos tramites legais (conduc;ao, confecc;ao de BOU, confecc;ao de flagrante 

ou Termo Circunstanciado) ultrapasse o horario previamente estipulado, tal excesso 

de horario sera computado como escala cumprida, podendo a criteria de seu 

comando imediato e com ciencia da Supervisao Geral, ser o policial militar 

dispensado de escalas futuras da Operac;ao Escudo ate o limite do tempo 

despendido. 

Os policiais militares que cumprirem as escalas da Operac;ao Escudo, dentro 

da carga horaria estipulada, serao indenizados com a quantia de R$ 100,00 (cem 

reais), no mes posterior ao cumprimento das escalas. 
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5 PESQUISA DE CAMPO 

Objetivando colher o maximo de subsidios para formulac;ao da proposta de 

melhor soluc;ao para o problema apresentado, alem do estudo do referencial te6rico 

relativo ao tema, foi realizada uma pesquisa empirica em varias frentes, par meio da 

avaliac;ao da estrutura de outras instituic;oes, aplicac;ao de questionarios, pesquisas 

documentais e levantamento de informac;oes em 6rgaos internos e externos. Segue 

abaixo o resultado da recolha de dados e as conclusoes advindas da analise das 

informac;6es decorrentes. 

5.1 ESTRUTURA EXISTENTE EM OUTRAS CORPORA<;OES 

Para verificar a estrutura existente em outras corporac;6es, entre elas, Policias 

Militares de outros Estados e instituic;6es congeneres, foram enviadas solicitac;6es 

par e-mail e par telefone, obtendo-se os resultados que a seguir sao apresentados: 

5.1.1 Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) 

Par meio de cantatas telef6nicos com a Assessoria Juridica da PMERJ, 

verificou-se que essa Corporac;ao, aos moldes da grande maioria das Policias 

Militares do Brasil, nao disp6e atualmente de nenhum sistema de indenizac;ao par 

servic;o extraordinario aos militares estaduais daquele Estado. 

Porem, existe uma proposta aprovada na Assembleia Legislativa daquele 

Estado, que foi enviada ao Palacio Guanabara, para apreciac;ao do Governador, 

tratando de uma indicac;ao legislativa que autoriza o Governo do Estado a limitar em 

40 (quarenta) horas semanais a jornada de policiais militares e bombeiros e propoe 

o pagamento de horas extras a quem ultrapassar esse limite. Com isso, as escalas 

de plantao de 24 (vinte e quatro) horas passam a ser compensadas com folgas de 

72 horas, dentre outras mudanc;as. 
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5.1.2 Policia Militar de Santa Catarina (PMSC) 

A Policia Militar de Santa Catarina e o principal exemplo brasileiro que adotou 

um subsfdio frente a um novo regime especial de trabalho trazido pela Lei 

Complementar Estatal n° 137, de 22 de junho de 1995, assinada pelo entao 

Governador de Estado, Exmo. Sr. Paulo Afonso Evangelista Vieira. 

Esse sistema foi tratado como estimulo operacional e, surgiu como forma de 

pagamento aos subsfdios atinentes as horas extras cumpridas pelos servidores 

publicos civis e militares, integrantes do segmento "Seguranc;a Publica". 

Regulou-se esse subsfdio e suas caracterfsticas por meio da Lei 

Complementar acima citada e Decretos, alem da forma de pagamento e algumas 

nuances a respeito do tema. Com a operacionalizac;ao do sistema, surgiram 

controversias que foram esclarecidas por meio de Pareceres elaborados pela 

Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. 

Essa indenizac;ao por regime especial de trabalho majora o salario de 

profissionais que cumpram mais de 40 (quarenta) horas por semana de servic;o 

efetivo, ao mesmo tempo em que incentiva esses agentes a atuarem em atividades 

operacionais, as quais objetivam diminuir a violencia e a criminalidade dentro do 

Estado de Santa Catarina. 

Essa Lei Complementar n° 137, de 22 de junho de 1995, disp6e em seu artigo 

2° quem sao os beneficiados efetivamente pela indenizac;ao por regime especial de 

trabalho: 

Art. 2° Fica institufda para os servidores pertencentes ao Grupo: Seguranc;a 
Publica, Subgrupos: Tecnico Cientffico e Tecnico Profissional, pertencentes 
aos quadros da Polfcia Civil e da Polfcia Militar que efetivamente participam 
de atividades Finalfsticas operacionais, e lndenizac;ao de Estlmulo 
Operacional, nas mesmas bases de remunerac;ao do servic;o extraordinario 
e do trabalho noturno. 

Desta forma, tal institute compreende os Policiais Militares e Policiais Civis de 

Santa Catarina que trabalham ao segmento de Seguranc;a Publica nos mais diversos 

setores, como uma maneira de recompensa das horas laboradas, alem das horas 

ordinarias cumpridas, e que exerc;am, exclusivamente, atividades caracterizadas 

como "finalisticas" da Corporac;ao. 

Portanto, os policiais militares que exercem somente atividade-meio e/ou 

atividades administrativas, alem dos PPMM em curso de formac;ao, nao sao 



37 

contemplados com tal beneficia. Esses alunos nao recebem tal estimulo, pais 

exercem atividades curriculares com o cunho exclusivamente doutrinario, pela 

pratica de estagios e no exercfcio de atividades operacionais; portanto nao cumprem 

escalas de servigo como os demais policiais. 

Este entendimento tern como base o Parecer emitido pela Procuradoria-Geral 

do Estado de Santa Catarina, sob n° 288/2004: 

A Academia da Polfcia Militar ( ... ) e 6rgao destinado ao ensino e a 
participac;ao de alunos/Cadetes em atividades operacionais tem o carater de 
atividade pedag6gica. 

Somando-se a este Parecer, o Comandante-Geral da Policia Militar de Santa 

Catarina ordenou que a Diretoria de Ensino da Corporagao realizasse o 

acompanhamento dos alunos nas atividades externas, com o intuito de nao permitir 

a origem de escalas de servigo operacional pelas Unidades, pais, estas nao 

possuem competemcia legal sabre a gerencia dos alunos em periodo de formagao. 

A excegao existe quando os alunos-profissionais forem empregados em 

atividades-fim da Corporagao, mesmo durante o periodo do curso de formagao, 

porem se nao forem consideradas praticas de instrugao. 

As horas extraordinarias sao consideradas pela legislagao estadual como 

sendo aquelas que ultrapassam a carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, 

sendo limitadas, nao devendo ultrapassar 40 (quarenta) horas mensais; sendo que o 

pagamento desse subsidio e realizado no mes subseqUente ao do servigo realizado. 

0 valor da lndenizagao do servigo extraordinario e o resultado do valor/hora 

normal de trabalho acrescido de 50% (cinquenta par cento) e multiplicado pelo 

numero de horas extraordinarias; sendo que a apuragao do valor da hora normal e 

efetuada mediante a divisao da remuneragao do servidor pela jornada mensal de 

trabalho, observado o criteria de que 40 horas semanais correspondem a 200 horas 

mensa is. 

0 horario noturno e considerado como o compreendido entre as 22 (vinte e 

duas) horas e as 6 (seis) horas, sendo que o valor da lndenizagao, neste caso, 

corresponde a 25% (vinte e cinco par cento) do valor/hora normal de trabalho, 

multiplicado pelo numero de horas noturnas. Alem disso, a hora noturna e 

considerada de 52 minutes e, o trabalho noturno nao esta sujeito a limitagao de 

carga horaria. 
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Desde a criagao desse sistema surgiram algumas duvidas no Estado de 

Santa Catarina com relagao aos direitos e formas de pagamento desse subsidio. 

Duas quest6es foram consideradas mais incisivas, sendo inclusive relatadas pela 

Procuradoria Geral daquele Estado, sao elas: "dias de folga, ponto facultative e 

feriados" e "atividades-meio". 

Com relagao a primeira questao acima citada, verifica-se que o Estatuto dos 

Policiais Militares de Santa Catarina nao faz referencia sabre pagamentos em dias 

de descanso semanal, ponto facultative ou feriados, entendendo-se nao ser possivel 

remunerar dias trabalhados aqueles que estao em dias de folga, feriados ou ferias. 

Foi desta forma que se manifestou o Parecer n° 195/00 da Procuradoria Geral do 

Estado de Santa Catarina, informando a ausencia de legislagao especifica pertinente 

que pudesse embasar tal pagamento; acrescentando que, somente devem ser 

considerados os dias efetivamente trabalhados para o compute total das horas 

semanais. 

Tratando da segunda questao ressaltada, pode-se mencionar que os policiais 

militares exercem dais tipos de atividades: atividades-fim e atividades-meio. As 

atividades-fim sao aquelas definidas como um conjunto de operag6es que uma 

instituigao leva a efeito para o desempenho de suas atribuig6es especificas, neste 

caso voltado exclusivamente as areas operacionais. As atividades-meio sao o 

conjunto de atribuig6es e atividades levadas a efeito para auxiliar e viabilizar o 

desempenho de suas atribuig6es especfficas, sendo de carater instrumental e 

acess6rio. 

De acordo com Meirelles (1997, p. 668), na obra Direito Administrative 

Brasileiro, cita Leonard D. White, entre outros, no livro Introduction to the Study of 

Public Administration, o conceito diferencial entre as atividade s em referencia e: 

Atividades-meios sao aquelas comuns a toda a administrac;:ao, como as 
relacionadas com o pessoal e a execuc;:ao orc;:amentaria, ao passo que as 
atividades-fins sao especlficas de um determinado 6rgao, individualizando-o 
no conjunto dos demais 6rgaos administrativos. 

Sendo assim, no Estado de Santa Catarina, as atividades finalisticas foram 

reguladas par meio do Decreta n° 207/95, sendo aquelas ligadas a atividade 

operacional. 
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Recentemente, o Decreta Estadual n° 2697/04, em seu artigo 1°, § 7°, dispoe 

que todo o servic;o de escala realizado alem do turno normal de trabalho e 

considerado atividade finalfstica operacional. Portanto, ampliou as atividades 

anteriormente delimitadas pelo Decreta n° 207/95, proporcionando que algumas 

atividades exercidas fora da instituic;ao policial tambem poderiam gerar direito a 

percepc;ao ora tratada, como verificado a seguir: 

Art. 1°. Para fins de pagamento da indenizac;;ao de estfmulo operacional de 
que trata o art. 2° da Lei Complementar no 137, de 22 de junho de 1995, 
com o caput alterado pelo art. 16 da Lei Complementar no 254, de 15 de 
dezembro de 2003, e considerada atividade finalistica operacional todo o 
servic;;o de escala realizado alem do turno normal de trabalho pelos 
servidores pertencentes ao Grupo Seguranc;;a Publica- Corpo de Bombeiros 
Militar, ao Grupo Seguranc;;a Publica - Policia Civil, ao Grupo Seguranc;;a 
Publica - Policia Militar, ao Grupo Seguranc;;a Publica - Sistema Prisional e 
ao Grupo Seguranc;;a Publica - Sistema de Atendimento ao Adolescents 
lnfrator, do Sistema de Seguranc;;a Publica, da Secretaria de Estado da 
Seguranc;;a Publicae Defesa do Cidadao- SSP. 

§ 2°. Sao considerados de escala na Policia Militar servic;;os inerentes as 
seguintes atividades: 
I - de policiamento ostensivo; 
II- de guarda nos quarteis e Casa Militar do Poder Executive Estadual; 
Ill- de guarda e escolta nos estabelecimentos penais; 
IV- de seguranc;;a e escolta de dignitaries no ambito do Poder Executivo; 
V- de conduc;;ao e operac;;ao de viaturas, embarcac;;oes e aeronaves; 
VI - nas Centrais de Emergemcia; 
VII- de correic;;ao e de apurac;;ao das infrac;;oes penais militares; 
VIII - de comando, supervisao, coordenac;;ao e fiscalizac;;ao do servic;;o 
operacional. 

§ 7°. Os servidores a que se refere o art. 1 o deste Decreta, que se 
encontrarem no desempenho de atividades-meio ou de apoio, ap6s o 
cumprimento das 40 (quarenta) horas semanais, quando no desempenho 
de servic;;o de escala, conforme definido nos paragrafos anteriores, nos 
6rgaos do Corpo de Bombeiros Militar, da Policia Militar, da Policia Civil, do 
Sistema Prisional e do Sistema de Atendimento ao Adolescente lnfrator, 
farao jus a lndenizac;;ao de Estimulo Operacional. 

Desta forma, para efeito de estfmulo operacional, passou-se a computar as 

horas trabalhadas internamente nos quarteis, referentes as atividades de polfcia 

judiciaria. Porem, restou-se evidenciado que as atividades-meio, ligadas ao 

expediente das organizac;oes policiais militares, nao podem ser consideradas para 

efeito de hora extra. 

Esse entendimento surgiu do Parecer n° 144/05 da Procuradoria Geral do 

Estado de Santa Catarina que considera que as atividades-meio exercidas par 

policiais militares ou civis, sao apontadas como desvio de func;ao publica. Desta 

forma, o Estado pode se utilizar dessa teoria para negar tal pagamento. 
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Mesmo com essas controversias, verifica-se que o institute utilizado pelo 

Estado de Santa Catarina e inteligente e eficaz para o objetivo a que se almejava, 

sendo que atualmente se encontra concretizado, tornando-se urn mecanisme util a 

ser adotado em Corporac;oes que ainda nao possuem urn sistema remunerat6rio 

similar. 

Pon§m, mesmo com urn sistema destes, surgem problemas, como e o caso 

do extrapolamento do limite de 40 (quarenta) horas extras mensais que nao sao 

pagas pelo Governo. Neste sentido, o subprocurador-geral da Republica Antonio 

Carlos Fonseca encaminhou ao Superior Tribunal de Justic;a (ST J) parecer 

parcialmente favoravel ao recurso ordinaria em mandado de seguranc;a n° 

24207/SC. 0 mandado de seguranc;a original buscava o desbloqueio da verba 

devida aos oficiais da policia militar e corpo de bombeiros de Santa Catarina, relativa 

ao pagamento de horas extraordinarias trabalhadas e nao pagas. 

0 bloqueio das verbas foi originado por decretos do Estado de Santa 

Catarina, que limitam as horas extras a 40 (quarenta) horas mensais. No entanto, os 

policiais e bombeiros alegam que sempre trabalham mais que as 40 (quarenta) 

horas permitidas, sendo que o pagamento do excedente e bloqueado em 

contracheque. 

Para o subprocurador-geral, "a indenizac;ao do trabalho humano, ainda que 

realizado pelo policial militar, e compativel com a Constituic;ao. Assim, embora nao 

prevista pela Constituic;ao a remunerac;ao do servic;o policial extraordinario, nada 

impede que o Estado, no ambito da sua autonomia, estabelec;a a devida 

compensac;ao, atraves de lei". Assim, Antonio Fonseca conclui que "deve ser 

reconhecido o direito dos impetrantes a indenizac;ao pelo servic;o extraordinario, 

inclusive em valores superiores ao limite de 40 (quarenta) horas extras semanais, 

desde que comprovadas, em procedimento regular, as condic;oes do Decreta citado". 

Desta forma, o parecer seria analisado pelo ministro Gilson Dipp, relator do processo 

no Superior Tribunal de Justic;a. 
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5.1.3 Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo (PM ESP) 

Por meio de cantata telef6nico com o Ten. Kato, lotado no Comando do 

Policiamento de Choque da Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo, informou que, 

aos moldes da maioria das Polfcias Militares do Brasil, a PMESP nao dispoe de 

nenhum sistema de indenizac;ao por servic;o extraordinario aos militares estaduais 

daquele Estado. 0 referido PM informou que quando ocorrem extrapolamentos de 

horarios, existe uma compensac;ao futura das horas extras trabalhadas por meio de 

uma especie de banco de horas, administrado pela propria Unidade em que o militar 

desempenha suas func;oes. 

5.1.4 Polfcia Militar de Minas Gerais (PMMG) 

Por meio de cantata telef6nico com a Assessoria do Comando Geral da 

PMMG, foi informado que a PMMG nao disp6e de nenhum sistema de indenizac;ao 

por servic;o extraordinario aos militares estaduais daquele Estado, sendo que, 

quando ocorrem extrapolamentos de horarios, existe uma compensac;ao futura das 

horas extras trabalhadas por meio de urn banco de horas, administrado pela propria 

Unidade em que o militar desempenha suas func;6es. 

5.1.5 Polfcia Militar do Distrito Federal (PMDF) 

Segundo informac;oes do Cap. Nilson, Oficial do setor de Recursos Humanos 

da Policia Militar do Distrito Federal, naquele distrito existe uma previsao de 

pagamento de hora extra chamado de servic;o voluntario, em que os policiais 

militares que desejam realizar hora extra se apresentam como voluntaries na sec;ao 

de pessoal da Unidade em que trabalha para exercer tais trabalhos, recebendo a 

quantia de R$ 200 (duzentos reais) por servic;o realizado. 

A Sec;ao de Pessoal de cada Batalhao ou Unidade e a responsavel pelo 

controle de servic;os voluntaries executados pelos policiais militares sob sua 

subordinac;ao, sendo que ha urn dispositive justa e rigido para que nao haja policiais 

que trabalhem mais do que outros, portanto, os policiais voluntaries recebem o 

mesmo percentual no tim do mes. 



42 

5.1.6 Polfcia Militar da Bahia (PMBA) 

Par meio de cantata telef6nico com o Capitao do Quadro de Oficiais Policiais 

Militares Fabiano Teixeira Viana, da Polfcia Militar da Bahia, o qual informou que na 

Bahia existe urn sistema de indeniza<;ao por horas extras aos policiais militares 

baseado na Lei Estadual n° 7.145, de19 de agosto de 1997 e, na Lei Estadual n° 

7.990 de 27 de dezembro de 2001. 

A Lei Estadual n° 7 .145, de 19 de agosto de 1997, reorganiza a escala 

hierarquica da Polfcia Militar do Estado da Bahia, reajusta os soldos dos policiais 

militares e da outras providencias. Esta lei fixa o cumprimento da jornada de trabalho 

em 40 (quarenta) horas semanais. 

A Lei Estadual n° 7.990, de 27 de dezembro de 2001, regula o ingresso, as 

situa<;6es institucionais, as obriga<;6es, os deveres, direitos, garantias e 

prerrogativas dos integrantes da Polfcia Militar do Estado da Bahia. No Titulo V -

Dos Direitos e Prerrogativas dos Policiais Militares, em seu Capitulo I - Dos Direitos, 

na Se<;ao I - Enumera<;ao, os direitos do militares estaduais da Bahia sao citados, 

incluindo o adicional de remunera<;ao para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na mesma forma e condi<_;6es dos funcionarios publicos civis; bern como 

adicional noturno e adicional par servi<;o extraordinario, descrito desta forma em tal 

artigo: 

Art. 92 - Sao direitos dos Policiais Militares: 
( ... ) 
V - nas condic;:oes ou nas limitac;:oes impostas na legislac;:ao e 
regulamentac;:ao peculiares: 
p) adicional de remunerac;:ao para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na mesma forma e condic;:oes dos funcionarios publicos civis; 
q) adicional noturno; 
r) adicional par servic;:o extraordinario; 

No artigo 102, da mesma Lei Estadual, o acional par presta<_;ao de servi~_;o 

extraordinario e o adicional noturno sao descritos como sendo gratificac;:oes a que 

faz jus o policial militar no servi~_;o ativo: 

Art. 102- A remunerac;:ao dos policiais militares e devida em bases 
estabelecidas em legislac;:ao peculiar, compreendendo: 
I-na ativa: 
( ... ) 
§ 1°- Sao gratificac;:oes a que faz jus o policial militar no servic;:o ativo: 
( ... ) 
e) adicional par prestac;:ao de servic;:o extraordinario; 
f) adicional noturno; 



43 

No artigo 1 08, da referida Lei, o acional por presta<;ao de servi<;o 

extraordinario e regulado, sendo remunerado com acrescimo de cinqi..ienta por cento 

em rela<;ao a hora normal de trabalho, incidindo sobre o soldo e a gratifica<;ao de 

atividade policial ou outra que a substitua: 

Art. 108- 0 servic;:o extraordinario sera remunerado com acrescimo de 50% 
(cinqoenta par cento) em relac;:ao a hora normal de trabalho, incidindo sabre 
o soldo e a gratificac;:ao de atividade policial ou outra que a substitua, na 
forma disciplinada em regulamento. 
Paragrafo unico - Somente sera permitida a realizac;:ao de servic;:o 
extraordinario para atender situac;:oes excepcionais e temporarias, 
respeitado o limite maximo de duas horas diarias, podendo ser elevado este 
limite nas atividades que nao comportem interrupc;:ao. 

Ja no artigo 109 desta Lei Estadual, o acional por servi<;o noturno tern a sua 

defini<;ao como sendo o servi<;o prestado em horario compreendido entre vinte e 

duas horas de urn dia e cinco do dia seguinte, tendo o valor-hora acrescido de 

cinqi..ienta por cento sobre o soldo: 

Art. 109- 0 servic;:o noturno, prestado em horario com preen dido entre vinte 
e duas horas de um dia e cinco do dia seguinte, tera o valor-hora acrescido 
de cinqoenta par cento sabre o soldo na forma da regulamentac;:ao 
correspondente. 
Paragrafo unico - Tratando-se de servic;:o extraordinario, o acrescimo a que 
se refere este artigo incidira sabre a remunerac;:ao prevista no artigo 
anterior. 

Desta forma, verifica-se que a legisla<;ao da Bahia se aproxima muito da que 

e regulamentada pela Consolida<;ao das Leis do Trabalho, portanto, OS policiais 

militares daquele Estado possuem direitos similares aos dos funcionarios publicos 

civis e dos trabalhadores da iniciativa privada. 

5.1.7 Polfcia Civil do Parana 

Por meio de contato telefonico com a Corregedoria da Polfcia Civil do Parana, 

foi repassada a informa<;ao de que, aos moldes da maioria das Policias Militares do 

Brasil, a Policia Civil do Parana tambem nao disp6e de nenhum sistema de 

indeniza<;ao por servi<;o extraordinario que beneficie os seus policiais. 
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5.1.8 Servidores publicos civis do Estado do Parana 

A tftulo de referencia, a Constituic;ao do Estado do Parana, em seu art. 34, 

preve aos servidores publicos civis uma serie de direitos sociais com o escopo de 

regular a atividade laboral, dentre os quais se destaca: 

Art. 34. Sao direitos dos servidores publicos, entre outros: 

V- remunera9ao do trabalho noturno superior a do diurno; 

VII - dura9ao da jornada normal de trabalho nao superior a oito horas 
diarias e quarenta horas semanais, facultada a compensa9ao de horario e 
redu9ao de jornada, nos term as da lei; 

IX - remunera9ao do servi9o extraordinario superior, no minima, em 
cinquenta par cento a do normal; 

Assim, enquanto ao servidor publico civil sao previstas varias garantias no 

sentido de se limitar a jornada de trabalho normal e de se compensar o trabalho 

excedente, aos Militares Estaduais, aplicados em atividades permanentes e 

ininterruptas no mister de se assegurar a preservac;ao da ordem publica, nenhum 

direito lhe alcanc;a nesse sentido. 

5.1.9 Exercito Brasileiro 

Segundo informac;oes da 53 Regiao Militar e 53 Divisao de Exercito, verificou

se que as Forc;as Armadas Brasileiras nao possuem nenhum sistema de 

indenizac;ao por servic;o extraordinario que beneficiem os militares que venham a 

extrapolar a carga horaria semanal ou mensal de trabalho. 
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5.2 QUESTIONARIOS 

Tomando par referencia a base te6rica estudada, verificadas as 

peculiaridades do assunto, em especial os objetivos a serem atingidos par este 

estudo, passou-se a perguntar a uma amostra de policiais militares da ativa da 

nossa Corpora<;ao sabre a sua situa<;ao atual de vida, no que se refere a salario, 

servi<;o extraordinario, hora extra, vantagens e desvantagens da ado<;ao de urn 

sistema de indeniza<;ao de servi<;o extraordinario. 

Analisando-se as respostas obtidas, pode-se concluir: 

A questao 1 (grafico 1) questionava a situa<;ao atual do sistema de salario, 

incluindo o s~rvi<;o extraordinario e outros adicionais, que vigoram hoje na PMPR. 
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GRAFICO 1. SITUAQAO ATUAL DO SISTEMA DE VENCIMENTOS 
DA CORPORAQAO POLICIAL MILITAR DO PARANA 

Par meio dessa questao ficou evidenciado que a maioria dos policiais 

militares considera que o atual sistema de salarios vigente na PMPR e regular 

(53o/o). Mais de urn quarto dos policiais militares (27%) avaliam como ruim esse 

sistema. Somente 17°/o acreditam que e born e, apenas 3o/o assinalaram como 6timo. 

E nenhum dos policiais militares que responderam ao questionario aprecia como 

excelente a situa<;ao atual. 
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A questao 2 (grafico 2) questionava de forma objetiva a recompensa quando 

ha extrapolamento de carga horaria na PMPR. 
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GRAFICO 2. RECOMPENSA QUANDO HA EXTRAPOLAMENTO DE CARGA HORARIA NA PMPR 

Nessa questao surge a constatac;ao que a maioria dos questionados (53o/o) 

considera que nao ha recompensa quando os militares estaduais extrapolam a carga 

horaria. E 47% acreditam que ha uma certa recompensa quando o policial militar 

trabalha mais do que o planejado. 

Essa questao tambem questionou o policial militar que respondeu 

afirmativamente sabre a recompensa, sabre qual forma de recompensa existe 

atualmente e chegou-se a resposta apresentada a seguir. 

A questao 2 (grafico 3) questionava de forma subjetiva aqueles que haviam 

respondido afirmativamente a referida questao sabre qual forma de recompensa 

existe atualmente na PMPR. 

FONTE: 0 autor (2009) 
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GRAFICO 3. FORMA ATUAL DE RECOMPENSA NA PMPR 
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Portanto, do universe dos policiais militares que acreditam que ha 

recompensa quando ocorre extrapolamento de carga horaria, 64% responderam que 

existe compensac;ao em forma de dispensas futuras, verificadas por meio de um 

banco de horas em haver. E 36% apontaram o pagamento do atual sistema utilizado 

de pagamento par servic;o extraordinario ("cenzao") o qual paga a quantia de cem 

reais ao policial militar, uma unica vez no mes, independente do numero de horas 

extrapoladas. 

Alguns policiais citaram em seus questionarios que essa sistematica de 

compensac;ao e flutuante, ou seja, em alguns setores dentro da Corporac;ao existe a 

recompensa, porem, em outros, muitos militares nao gozam de tal direito, 

permanecendo no "prejuizo", como as pr6prios policiais relataram. 

A questao 3 (grafico 4) questionava a adoc;ao de um sistema de implantac;ao 

de indenizac;ao par horas extras na PMPR. 
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GRAFICO 4. ADO<;AO DE UM SISTEMA DE IMPLANTA<;AO 

DE INDENIZA<;AO POR HORAS EXTRAS NA PMPR 
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Aqui, constata-se que a totalidade dos militares estaduais questionados e 

favoravel a implantac;ao de um sistema de indenizac;ao par horas extras na 

Corporac;ao, o que demonstra um certo descontentamento com a situac;ao atual, o 

que corrobora com as respostas advindas da questao 1. 
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A questao 4 (grafico 5) questionava se haveria urn maior comprometimento do 

policial com a lnstituic;ao ap6s uma possivel implantac;ao do pagamento de horas 

extras na PMPR. 
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GRAFICO 5. MAIOR COMPROMETIMENTO DO POLICIAL COM A INSTITUIQAO AP6S UMA 

POSSiVEL IMPLANTAQAO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA PMPR 

Essa questao mostra que poucos policiais (13°/o} verificam que nao haveria 

urn maior comprometimento com a lnstituic;ao com o pagamento de horas extras. 

Alguns destes acreditam nesta situac;ao, pais ja ha urn grande comprometimento 

com o servic;o e com a Corporac;ao e, por este motivo, a implantac;ao do sistema em 

questao nao alteraria tal atitude do militar. Porem, a grande maioria (87o/o} ere que 

aumentaria o compromisso que o militar estadual possui com a Corporac;ao. 

A questao 5 (grafico 6) questionava se haveria uma maior motivac;ao do 

policial para exercer a func;ao ap6s uma possivel implantac;ao do pagamento de 

horas extras na PMPR. 
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GRAFICO 6. MAIOR MOTIVAQAO DO POLICIAL PARA EXERCER A FUNQAO AP6S UMA 

POSSiVEL IMPLANTAQAO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA PMPR 
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Com essa pergunta verificou-se que poucos policiais (7%) acreditam que a 

tropa nao se sentiria mais motivada para exercer suas fun96es. Urn grande 

percentual (93%) dos policiais verifica o contrario, que haveria sim urn maior animo 

dos militares com essa implanta9ao. Essas respostas refor9am os resultados da 

questao anterior. 

A questao 6 (grafico 7) questionava a necessidade de realizar "bicos" ap6s 

uma possivel implanta9ao do pagamento de horas extras na PMPR. 
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GRAFICO 7. NECESSIDADE DE REALIZAR "BICOS" APOS UMA POSSIVEL 
IMPLANTA<;AO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA PMPR 

Com esse questionamento ficou clara que a maioria dos policiais 

questionados (77°/o} ere que nao haveria mais a necessidade da realiza9ao dos 

servi9os realizados fora da Corporayao, os chamados "bicos", pais o pagamento de 

horas extras pelo tempo de servi9o extrapolado iria complementar a renda ja 

existente, sendo que esses "bicos" nao seriam mais atraentes para a melhoria da 

qualidade de vida do PM. 

Porem, uma pequena parcela dos militares estaduais (23°/o} acredita que, 

ainda assim, com o sistema de indeniza9ao de pagamento por servi9o 

extraordinario, haveria a necessidade de os PPMM se empenharem nos "bicos" para 

complementar ainda mais a renda familiar. 
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A questao 7 (grafico 8) questionava a melhoria da condi9ao social do PM e de 

sua familia ap6s uma possivel implanta9ao do pagamento de horas extras na 

PMPR. 
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GRAFICO 8. MELHORIA DA CONDICAO SOCIAL DO PM E DE SUA FAMILIA APOS UMA 

POSSIVEL IMPLANTACAO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA PMPR 

Novamente, verifica-se a insatisfa9ao da tropa com rela9ao ao atual 

panorama na PMPR. Quase a totalidade dos questionados (97°/o) acredita que o 

pagamento de horas extras aos policiais militares iria melhorar a condi9ao social 

dele proprio e de sua familia. 

Somente 3°/o verificam que nao melhoraria, acrescentando que tal situa9ao 

dependeria muito do valor pecuniario de cada hora extra paga, pois um valor muito 

baixo par hora nao aliviaria a situa9ao em que se encontram e, par este motive, 

necessitariam do "bico" para continuar mantendo um nivel de vida aceitavel para si e 

seus familiares. 

A questao 8 (grafico 9) questionava a sobrecarga de trabalho ap6s uma 

possivel implanta9ao do pagamento de horas extras na PMPR. 

10% 

90% 

FONTE: 0 autor (2009) 
GRAFICO 9. SOBRECARGA DE TRABALHO APOS UMA POSSIVEL 
IMPLANTACAO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA PMPR 
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0 percentual de questionados que afirmam que haveria uma sobrecarga de 

trabalho, gerando problemas relacionados ao servigo, com o pagamento de horas 

extras aos militares estaduais, foi de 10%. Eles acreditam ainda que isso ocorreria 

se a extrapolagao do horario fosse obrigat6ria e nao opcional, acrescentando ainda 

que cada policial conhece a sua propria capacidade e, quando obrigado a trabalhar 

aiE§m desta, existe urn esgotamento fisico e mental. Outros defenderam a ideia de 

que surgiriam outros problemas como falta de tempo de lazer com a familia e com os 

amigos. 

Porem, 90o/o dos policiais creem que nao existiria sobrecarga de trabalho, nao 

gerando problemas relacionados ao servigo. Alguns policiais apenas acrescentaram 

que deveria ser realizado urn estudo anterior a implementagao com o objetivo de 

minimizar possiveis exageros que, futuramente, poderiam ocasionar problemas. 

Urn dos questionados relatou em sua resposta que a sobrecarga ja existe, 

porem, nao e reconhecida oficialmente. Assim, para este PM, essa medida seria 

apenas uma forma de recompensar esse trabalho extra que se arrasta ha urn born 

tempo. Acrescentou que, com o passar do tempo, ela poderia conseguir motivar o 

policial militar e, talvez, buscar a extingao do "bico". 

A questa a 9 (grafico 1 0) questionava se have ria vantagens au desvantagens 

para o PM e sua familia ap6s uma possivel implantagao do pagamento de horas 

extras na PMPR 

7% 

93% 

WJ VANTAGENS 
DESVANTAGENS 

FONTE: o autor (2009) 
GRAFICO 10. VANTAGENS OU DESVANTAGENS PARA 0 PM E SUA FAMiLIA APOS UMA 

POSSiVEL IMPLANTA<;AO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA PMPR 
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lmportante frisar que dos 30 questionarios analisados, em 28 (93o/o) deles, a 

resposta foi que haveria mais vantagens do que desvantagens para o policial militar 

e sua familia com a adoc;ao de um sistema de pagamento de horas extras aos 

militares estaduais. Dessa forma, pode-se concluir que, os policiais sao altamente 

favoraveis para a implementac;ao de um sistema deste. 

Apenas 3% dos questionados acreditam que existem mais desvantagens do 

que vantagens, portanto, verificam que nao seria interessante a adoc;ao de um 

sistema como esteem estudo. 

A questa a 1 0 (grafico 11) questionava as vantagens mais relevantes advindas 

da adoc;ao de um sistema de pagamento de horas extras aos militares estaduais da 

PMPR. 
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FONTE: 0 autor (2009) 
GRAFICO 11. VANTAGENS MAIS RELEVANTES ADVINDAS DA ADO<;AO DE UM SISTEMA DE 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS MILITARES ESTADUAIS DA PMPR 

Nessa questao, o militar estadual deveria apontar tres vantagens que 

considerava como sendo as mais relevantes (importantes) de um rol de nove 

vantagens pre-selecionadas por este autor. 0 questionado tambem poderia indicar 

outra ou outras vantagens que considerasse importante, fora da lista apresentada. 

Desta forma, chegou-se a um total de 90 (noventa) respostas, pais, havia 30 

(trinta) questionados e cada um deveria apontar tres vantagens. Nenhum policial 

considerou outra vantagem fora da lista indicada pelo autor, concordando com a 

importancia que tais vantagens apresentam no cenario deste estudo. 
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Verifica-se que nao houve nenhuma vantagem apontada par mais de 25% 

dos policiais, sendo que a mais lembrada foi aquela que considerava que a adogao 

do sistema de pagamento de horas extras iria gerar um aumento dos vencimentos, 

indicada par 21% das respostas. lsso nos mostra que a principal preocupagao dos 

policiais e a situagao pecuniaria, sempre visando receber um maior montante para 

poder se manter e evoluir em sua vida particular e profissional. 

Outra vantagem importante assinalada pelos militares foi a de proporcionar 

um "maior numero de policiais militares na atividade-fim", com 18% dos 

apontamentos. lsso indica que a tropa, alem de se preocupar com seu vencimento, 

atenta-se para com o seu trabalho, buscando uma maior qualidade do servi<;:o 

prestado a populagao. 

Empatadas em terceiro Iugar com 12% das consideragoes, estao as seguintes 

vantagens: a possibilidade do PM nao realizar mais os "bicos", e o estimulo a 
atividade operacional. 0 policial nao ve sua vida particular deixando de lado sua vida 

profissional, portanto, essas respostas nos mostram que a maioria dos PPMM 

trabalham em "bicos" nao par opgao, mas sim, par uma certa necessidade de 

aumentar o orgamento familiar e sua qualidade de vida. 

Logo ap6s, com 10% das respostas, surge a questa a do estimulo a dedicagao 

e ao servi<;:o. E par ultimo, quatro respostas foram apontadas pelos questionados, 

obtendo 7% dos apontamentos cada uma, quais sejam: bem-estar do policial; mais 

tempo para si proprio e para a familia sem se preocupar com o "bico"; maior 

sensagao de seguran<;:a repassada a sociedade; e menor numero de policiais 

militares mortos nos "bicos". 

Um dos questionados ressaltou a importancia desse sistema, se o mesmo 

fosse implantado, dizendo que e um passo importante em dire<_;:ao a valorizagao que 

os policiais militares cobram da lnstitui<;:ao, do Governo e da sociedade. 

A questao 11 (grafico 12) questionava as desvantagens mais relevantes 

advindas da adogao de um sistema de pagamento de horas extras aos militares 

estaduais da PMPR 
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GRAFICO 12. DESVANTAGENS MAIS RELEVANTES ADVINDAS DA ADOCAO DE UM SISTEMA 
DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS MILITARES ESTADUAIS DA PMPR 

Similar a questao anterior, nesta situa9ao o militar estadual deveria apontar 

tres desvantagens que considerava como sendo as mais relevantes (importantes) de 

um rol de oito desvantagens pre-selecionadas. 0 questionado tambem poderia 

indicar outra ou outras desvantagens que considerasse importante, alem daquelas 

apresentadas. 

Assim, houve um total de 90 (noventa) respostas, pais, havia 30 (trinta) 

questionados e cada um deveria apontar tres desvantagens. Tres respostas foram 

nulas, ou seja, o questionado considerou que nao havia nenhuma desvantagem com 

a implanta9ao do sistema de indeniza9ao par horas extras, perfazendo um total de 

3°/o do total de apontamentos. 

Observa-se que nao houve nenhuma vantagem apontada par mais de 20°/o 

dos policiais, o que nos indica que a amostra se dividiu entre as desvantagens 

descritas. Duas desvantagens empataram em primeiro Iugar, com 17% das 

respostas, quais sejam: voluntariado excessive para o trabalho extra e, menos 

tempo para si proprio e para a familia para os policiais militares que nao realizam o 

"bico". 
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Os militares estaduais que nao trabalham em "bicos" viram a desvantagem da 

falta de tempo para si e para a familia como uma das mais relevantes entre as 

apresentadas. Nesse caso, o sistema em estudo tern urn duplo papel; ao mesmo 

tempo em que aumenta os vencimentos do PM, faz com que ele trabalhe mais e 

tenha menos disponibilidade de horas para o seu lazer e sua qualidade de vida. 

Outra desvantagem apontada pela maioria: "voluntariado excessive para o 

trabalho extra", tambem e uma questao preocupante, pois poderao existir policiais 

que queiram ficar trabalhando diuturnamente, sem pensar no descanso, apenas se 

preocupando com a questao pecuniaria, com uma certa ganancia em seus 

pensamentos, isso os podera levar ao stress e a estafa corporal. 

A proxima desvantagem apontada, com 14% das indica<;oes, foi a disputa 

entre policias para realizar o trabalho extra. Essa "briga" podera causar urn desgaste 

desnecessario a Corpora<;ao, pois podera originar uma mal-estar entre 

trabalhadores de uma mesma Organiza<;ao, gerando uma competi<;ao nao sadia 

para os mesmos. 

Com 13% das respostas surge o desgaste fisico, seguido da sobrecarga de 

trabalho com 10% das considera<;oes. Essas desvantagens estao mais atinentes ao 

corpo do individuo, o quanta ele suporta de trabalho para conseguir uma qualidade 

de vida aceitavel. 

Depois da parte fisica, os questionados lembraram da parte emocional. Com 

9% da inten<;ao dos questionados foi levantado o aumento do stress policial; o 

desgaste emocional foi considerado por 7% das respostas e, por ultimo, a piora do 

bem-estar do policial foi apontada por com apenas 2% dos questionados. 

Nesta questao, alguns policiais levantaram outras desvantagens, perfazendo 

8% do total de respostas. Eis as principais desvantagens consideradas pelos PPMM: 

falta de controle das escalas extras podera ocasionar problemas com sobrecarga de 

trabalho; podera surgir urn favorecimento de alguns policiais na hora de distribuir as 

escalas extras; deveria haver urn aumento salarial para que a hora extra fosse 

disponibilizada com valores consideraveis; e a obrigatoriedade em participar da 

escala extra se o policial nao tivesse interesse. 
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Diversos outros pontes aparecem episodicamente nos questionarios 

analisados: 

- desmotivagao com o sistema atual; 

- transtornos no servi<;o profissional; 

- problemas familiares; 

- maior risco de vida na realizagao dos "bicos"; 

estafa e estresse no "bico", depois de urn dia de trabalho atarefado no 

servi<;o policial militar; 

doengas, estresse e agressividade no servi<_;:o; 

falta de reconhecimento. 

Com relagao a realiza<;ao do "bico" especificamente, verificou-se em uma 

pesquisa no Estado de Sao Paulo que policiais militares sao mortos mais em folga 

que em servi<;o. Para corregedoria e associa<;ao de policiais, a maioria das mortes 

ocorre durante "bico". De 2005 a 2007, 173 (centro e setenta e tres) policiais foram 

assassinados fora do horario de trabalho no Estado de Sao Paulo, contra 79 

(setenta e nove) durante o expediente. 

Segundo os relat6rios da Corregedoria da Pollcia Militar do Estado de Sao 

Paulo o risco de urn dos 93 (noventa de tres) mil PPMM de o Estado ser morto no 

perfodo de folga e mais que o dobra do que quando ele esta no policiamento 

ostensive. Tanto para o 6rgao quanta para a Associagao de Cabos e Soldados, a 

maioria das mortes ocorre durante o chamado "bico". 

Ainda de acordo com a Corregedoria, responsavel par investigar os crimes 

nos quais policiais militares estao envolvidos como autores ou vitimas, 252 

(duzentos e cinquenta e dais) policiais foram mortos no Estado nos anos de 2005, 

2006 e 2007. Desse total, 173 (centro e setenta e tres) estavam "fora de servi<;o" -o 

numero representa 68,65% do total de mortos. Os mortos "em servi<;o" foram 79 

(setenta e nove), o que contabiliza 31,35%. 

Conforme a pesquisa, a PMESP s6 considera que o policial esta em servigo 

quando esta escalade para o policiamento ostensive; quando se desloca para ir ou 

voltar do trabalho; e quando, par exemplo, vizinhos o acionam para agir porque 

sabem de sua profissao. 
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0 alto fndice de letalidade fora do horario de servigo foi constatado a partir da 

analise dos relat6rios (de 36 meses) publicados mensalmente pela Corregedoria no 

"Diario Oficial" do Estado de Sao Paulo. No ana de 2008, em janeiro e fevereiro, 

foram oito PPMM mortos em servigo e onze na folga. 

A Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo considera o numero de mortos fora 

do horario de servigo alto e afirma que adota medidas tecnicas e operacionais para 

evita-las. 

Par lei, a Secretaria de Estado da Seguran<;a Publica do Estado de Sao Paulo 

revela trimestralmente em seu site (www.ssp.sp.gov.br/estatisticas) apenas o 

numero de PPMM mortos em servigo. 

A Corregedoria da PMESP e a Associagao de Cabos e Soldados, que 

representa cerca de 74 (setenta e quatro) mil dos 93 (noventa e tres) mil integrantes 

da PM hoje, tern a convicgao de que a maior incidencia de assassinatos ocorre 

quando os policiais estao no "bico" - seguranga privada prestada pelo PM fora de 

seu horario de servigo. 

"Com certeza, 99% dos que morrem no trabalho ou fora dele sao cabos ou 

soldados, ate porque sao eles os que estao na linha de frente", disse Wilson de 

Oliveira Morais, presidente da associagao. Segundo a legislagao, PPMM s6 podem 

desenvolver duas atividades fora da corporagao: educacional e difusao artistica. 

Com a justificativa de que soldados e cabos precisam reforgar os salarios com o 

"bico", Morais acredita que 80% deles descumprem a lei. 

De 2005 a 2007, sete policiais militares foram processados 

administrativamente pela corregedoria par fazer "bico". Tres foram demitidos, tres 

foram punidos administrativamente e urn pediu para sair da corporagao antes do 

resultado do processo. 

Conforme a pesquisa, o capitao Marcelino Fernandes da Silva, porta-voz da 

Corregedoria da PM, diz que a corporagao adota varias medidas para evitar os 

homicidios. "Damas cursos aos policiais quando ainda sao alunos e tambem quando 

sao experientes. Usamos as casas desses 252 (duzentos e cinquenta e dais) mortos 

para orientar as outros". Nos cursos, sao exibidos videos para exemplificar situagoes 

nas quais PPMM foram mortos, em servi<;o ou folga, e ha uma campanha constante 

pelo usa do colete a prova de balas. "Hoje, todos os 93 mil policiais do Estado tern 

coletes". 
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Ainda nos cursos, os militares sao orientados a nao agir par impulso. 

"Orienta mas o policial a sempre chamar refon;o antes de agir, seja na folga ou nao." 

0 capitao Silva e o presidente da Associagao de Cabos e Soldados da PM, cabo 

Wilson de Oliveira Morais, acreditam que os PPMM morrem mais em folga par tres 

raz6es: o PM sempre esta em desvantagem numerica e tambem com armamento 

inferior; os criminosos sempre tern a favor o fator surpresa para o ataque e quase 

sempre sabem quem e o PM que faz "bico" no Iugar que pretendem roubar e o PM 

tern o impeto de sempre reagir. 

Desta forma, e interessante observar ter ficado clara que, em virtude dos 

sentimentos e situag6es levantadas nos questionarios, alem dos sentimentos de 

abandono e de revolta, muitos policiais creditam tal situagao como culpa dos 

"oficiais" e do Comando da Corporagao, evidenciando que a ausencia de urn sistema 

de vencimentos e indenizat6rio par horas extras contribui sobremaneira para o 

descredito da tropa em relagao ao Comando. 

Portanto, a criagao de um sistema justa e equanime de indenizagao par 

servi<;o extraordinario na PMPR, alem de ser importante para melhorar a qualidade 

de vida do policial, para a seguranga da praga ou oficial, alem de outras vantagens 

descritas nos questionarios, servira tambem para melhorar a consideragao e 

confianga dos pragas em relagao ao Comando da Corporagao e ao Governo do 

Estado. 
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6 PROPOSTAS PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE INDENIZACAO POR 

HORAS EXTRAS PARA MILITARES ESTADUAIS DO PARANA 

Esse capitulo tern como objetivo estudar as possibilidades de implanta9ao de 

urn sistema de indeniza9ao por horas extras aos militares estaduais, com a edi9ao 

de nova lei estadual que institua o direito a percep9ao pecuniaria de compensa9ao 

por servi9os extraordinarios, conforme ja prevista na Lei Estadual n° 13.280, de 16 

de outubro de 2001, contudo, de forma mais justa e equanime. 

Verificou-se junto ao Estado Maior da Corporayao que existe urn esbo9o de 

urn projeto de indeniza9ao por servi9o extraordinario na PMPR, o qual sera 

apresentado mais adiante. Alem deste estudo, serao apresentadas outras 

possibilidades de implementa9ao de urn sistema que seja mais correto e justo com 

rela9ao ao pagamento de horas extras aos policiais militares do Parana. 

6.1 PROJETO EM ESTUDO PELO ESTADO MAIOR DA CORPORA<;AO 

A proposta do Estado Maior da PMPR visa assegurar aos Militares Estaduais 

a percep9ao da "lndeniza9ao por Servi9o Extraordinario", considerando-se a 

natureza e/ou a carga horaria das atividades funcionais extraordinarias efetivamente 

cumpridas em razao das escalas de servi9o. 

Desta forma, serao consideradas como "servi9os extraordinarios", a serem 

legalmente definidos mediante Decreto do Chefe do Poder Executive Estadual: 

a) o cumprimento de escalas extras ininterruptas, cada qual com dura<;:ao 
minima de 2 (duas) horas e maxima de 6 (seis) horas, pelo efetivo 
administrativo e/ou operacional aplicado em apoio a atividade-fim, 
assegurando-se a indeniza<;:ao no valor de R$ 20,00 (vinte reais) por escala 
extra, limitado a 10 (dez) escalas mensais; 
b) o cumprimento de escalas extras ininterruptas, com dura<;:ao minima de 6 
(seis) horas, realizada por efetivo administrativo e/ou operacional aplicado 
na atividade-fim, que excedam, quando somados a carga horaria mensal de 
trabalho ordinaria, em 180 (cento e oitenta) horas, assegurando-se o valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) por escala extra, limitado ao numero de 8 
(oito) escalas mensais. 
c) a realiza<;ao de prisoes em flagrante que exijam a permanencia do militar 
estadual ap6s o encerramento do seu turno de servi<;o, assegurando-se a 
indeniza<;ao no valor de R$ 50,00 (cinqUenta reais) por auto de prisao em 
flagrante delito lavrado pela autoridade competente. 
d) o cumprimento de escalas ordinarias que ultrapassem a carga horaria 
mensal de 200 (Duzentas) horas, assegurando-se a indeniza<;ao no valor de 
R$ 200,00 (Duzentos reais); 
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Cabe ressaltar que as escalas supracitadas sao relativas ao exclusive 

emprego do militar em atividade de cunho operacional e atendimento direto a 

comunidade, ou seja, aquelas desenvolvidas em policiamento ostensive preventive 

fardado, operagoes especiais, seguranga de dignitaries, campanhas educativas 

apoio a outros 6rgaos, socorros publicos, defesa civil, prevengao e combate a 

incendios, buscas e salvamentos. 

No projeto foi excluida a abrangencia da indenizagao com relagao aos 

servigos de guarda em geral, pois, segundo o estudo do Estado Maior, o objetivo a 

ser atingido e 0 aumento do policiamento e do pronto-atendimento a populagao, e, 

tambem, em razao deja haver o beneficia pecuniario da Gratificagao de Localidade 

Especial, a qual e paga aos policiais militares que prestam servigo de guarda em 

estabelecimentos prisionais. 

Da mesma forma, excetua-se a abrangencia da indenizagao as situagoes 

extraordinarias da tropa, decorrentes de ordens de sobreaviso, de prontidao e de 

marcha, bern como as situagoes de instrugao militar e participagao em curses de 

formagao, especializagao, aperfeigoamento, superior de policia, entre outros curses, 

seminaries, estagios e demais atividades congeneres voltadas a atualizagao ou ao 

aprimoramento profissional. 

Urn ponto fundamental destacado pelo projeto de indenizagao por servigo 

extraordinario foi que o estabelecimento de uma compensagao remunerat6ria diante 

do efetivo desempenho de servigos extraordinarios evita que os policiais e 

bombeiros militares venham a laborar em seus horarios de folga, clandestinamente, 

na iniciativa privada, no chamado "bico", que, alem de ilegal, e prejudicial a 

Administragao Publica. 

Este projeto tambem se preocupou em demonstrar os calculos explicativos e 

o impacto estimado na folha de pagamento da Policia Militar do Parana. Com a 

finalidade de se determinar a metrica para pagamento da lndenizagao por Servic;o 

Extraordinario, deve ser alcangada uma estimativa do efetivo policial a ser 

empregado no policiamento, mediante as escalas extras, em conformidade com as 

atividades consideradas, no referente projeto, como servigos extraordinarios. 

Nesse sentido, no tocante ao desenvolvimento da Operagao Escudo, 

operagao esta em que policiais militares do servigo administrative sao empregados 

em atividades de policiamento ostensivo em cruzamentos e pontes sensiveis das 

cidades do Estado do Parana, em que sao mensalmente aplicados, em torno de 
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1.300 (urn mil e trezentos) militares, mediante escalas com dura<;ao compreendida 

em no minima 2(duas) e no maximo 6 (seis) horas. 

Adotando-se, neste particular, como referencial maximo o limite de 10 (dez) 

escalas mensais, que importam no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada 

militar, alcan<;a-se o valor estimado de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 

rea is). 

0 segundo criteria caracterizador do servi<;o extraordinario esta relacionado 

ao cumprimento de atividades de policiamento em jornada mensal de trabalho 

superior a 180 (cento e oitenta) horas, consoante escalas extras com dura<;ao 

superior a 6 (seis) horas. 

Destaque-se que o referencial de 180 horas e adotado apenas como base 

para se instituir a indeniza<;ao em pauta, posto que nao limita a jornada de trabalho 

do militar estadual. 

A indeniza<;ao, fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), representara urn ganho 

maximo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada Militar Estadual que venha a 

cumprir o limite de oito escalas de servi<;o, com dura<;ao minima de seis horas, alem 

da sua carga ordinaria de trabalho. 

Segundo o anteprojeto, o efetivo a ser beneficiado pela indeniza<;ao sera 

principalmente o pertencente aos 6rgaos de execu<;ao da PMPR, ou seja, aqueles 

Militares Estaduais que efetivamente atuam na atividade-fim e que estejam em 

periodo de folga, o que corresponde a aproximadamente 40% (quarenta par cento) 

do efetivo existente, representando em torno de 7.000 (sete mil) policiais e 

bombeiros militares. 

Multiplicando-se o valor mensal maximo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

pelo emprego previsto de 40% do efetivo existente, 7.000 militares, chega-se ao 

quantitativa maximo de R$ 2.800.000,00 (dais milh6es e oitocentos mil reais), sendo 

urn valor estimado a ser gasto pelos cofres publicos, caso todos os militares 

disponiveis venham a trabalhar no limite de oito escalas extraordinarias em urn mes. 

No tocante as pris6es em flagrante delito realizadas pelos militares estaduais, 

que, nos termos da presente proposta, seriam contemplados com o valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais) par auto de prisao em flagrante delito lavrado pela 

autoridade competente, porem, a estimativa de valores neste caso fica prejudicada, 

haja vista a imprevisibilidade de ocorrencias policiais que possam acarretar na 

presente atua<;ao policial. 
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Cumpre, ainda, ressaltar que o policial militar podera, frente as hip6teses de 

percepc;ao da indenizac;ao par servic;os extraordinarios, alcanc;ar, no mes, o valor 

maximo de ate R$ 500,00 (quinhentos reais). 

0 referido estudo do Estado Maior da Corporac;ao verifica e conclui que a 

adoc;ao da referente proposta e viavel e plenamente economica aceitavel para a 

Administrac;ao Publica, haja vista que a indenizac;ao em voga somente sera paga 

pela prestac;ao do efetivo servic;o extraordinario, nao sendo incorporavel aos 

vencimentos, nao tendo reflexos previdenciarios, alem de representar um relevante 

implemento de recursos humanos a ser aplicado no servic;o operacional em 

atendimento direto a comunidade paranaense, reforc;ando a sensac;ao de seguranc;a 

de cada um dos cidadaos paranaenses. 

Nesse sentido, o estudo ainda ressalta que a relac;ao custo/beneficio na folha 

de pagamento e satisfatoriamente justificavel, pais, na hip6tese de aplicac;ao 

maxima do efetivo considerado, tem-se um incremento mensa! de aproximadamente 

7.000 (sete mil) militares estaduais nas atividades de seguranc;a publica e 

atendimento da sociedade paranaense, sem os decorrentes custos das contratac;6es 

e formac;oes de novas policiais e bombeiros militares. 

Para que a proposta do Estado Maior seja viabilizada, faz-se necessaria a 

revogac;ao das disposic;oes da atual Lei 13.280/2001, que disp6e sabre a 

indenizac;ao par servic;os extraordinarios e respectivos limites, de modo que a 

definic;ao das atividades compreendidas como extraordinarias, seus respectivos 

valores, formas de pagamentos, operacionalizac;ao, demais limitac;oes e controles 

sejam determinados mediante Decreta do Chefe do Poder Executivo Estadual. 
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6.2 OUTRAS POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTA<;AO DE UM SISTEMA DE 
INDENIZA<;AO POR HORAS EXTRAS NA PMPR 

Verificando a proposta do Estado Maior da PMPR, apresentada 

anteriormente, constata-se que os beneficios sao fixados em valores pre

determinados e nao flexfveis, de acordo com cada circunstancia especificada, sendo 

que a soma nao podera de forma alguma ultrapassar o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por mes por policial, contando-se todas as indeniza<;6es 

possfveis. 

Desta forma, nao se fala em remunera<;ao do servi<;o extraordinario superior, 

no minima, em cinqOenta por cento a do salario-hora normal de trabalho, muito 

menos em remunerac;ao do trabalho noturno superior ao do diurno, ou valores 

diferenciados para trabalho extraordinario em dias de folga, feriados ou pontes 

facultativos; sendo que, ainda, o texto apresentado nao proporcionou a previsao 

para futuras revis6es de valores, dada a defasagem e a inflac;ao constante no 

cenario economico nacional e mundial, sendo necessaria, no futuro, um novo 

Decreta Governamental para corrigir tais problemas com relac;ao aos valores 

ultrapassados. 

Assim, com um valor pre-fixado de quinhentos reais, como teto maximo de 

indenizac;ao por servic;o extraordinario, a proposta em estudo pela Corporac;ao ja e 

um avanc;o, comparada a atual situac;ao que impoe a quantia de cern reais, 

independentemente do montante de horas extras trabalhadas. 

Porem, esta Ionge de ser completamente justa com a classe de policiais 

militares, haja vista que os servidores publicos civis possuem muitos beneficios a 

mais com relac;ao a esse tema, como por exemplo: remunerac;ao do servic;o 

extraordinario superior, no mfnimo, em cinqOenta por cento a do salario-hora normal 

de trabalho, como preve a propria Constituic;ao Federal do Brasil; remunerac;ao do 

trabalho noturno superior ao do diurno. 

Comparativamente aos profissionais contratados pela iniciativa privada, 

regidos pela Consolidac;ao das Leis do Trabalho, a classe de policiais militares 

tambem esta em uma desvantagem gigantesca, haja vista que aqueles 

trabalhadores possuem inumeros beneficios, tais como: no caso em que o intervale 

para repouso e alimentac;ao nao for concedido pelo empregador, este ficara 

obrigado a remunerar o perfodo correspondente com um acrescimo de no mfnimo 
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50% (cinquenta par cento) sabre o valor da remunera<;ao da hora normal de 

trabalho; a hora de trabalho noturno sera computada como de 52 (cinqi..ienta e dais) 

minutos e 30 (trinta) segundos; o trabalho noturno tera remunera<;ao superior a do 

diurno e, neste caso, tera urn acrescimo de 20% (vinte par cento), pelo menos, sabre 

a hora diurna, salvo nos casas de revezamento semanal ou quinzenal, dentre outras 

vantagens. 

Portanto, a Polfcia Militar do Parana deve buscar uma forma de tentar 

minimizar o "abismo" que ha entre a classe de militares estaduais e entre servidores 

publicos civis e trabalhadores da iniciativa privada. 

0 grupo de policiais militares ja possui situa<;ao funcional singular, em que se 

submetem a urn rigoroso regime de dedica<;ao integral ao servi<;o, estando 

legalmente impedidos de exercer atividades profissionais paralelas, bern como de 

participar de manifesta<;oes polftico-partidarias, de sindicaliza<;ao e de greve, alem 

de estarem sujeitos ao C6digo Penal Militar, em que certas condutas, que em 

rela<;ao a outros servidores seriam meramente consideradas como infra<;oes 

administrativas, ao militar sao tipificadas como crime. 

Portanto, e de extrema importancia para a "saude" da Corpora<;ao que este 

problema seja solucionado da melhor forma possfvel. Como vimos, quinhentos reais 

nao irao fazer com que a maioria dos policiais que exercem o "bico" deixem de faze

lo, haja vista que a remunera<;ao deste tipo de servi<;o acaba sendo compensadora 

comparada a este valor. 

Verifica-se que existe uma grande insatisfa<;ao par parte da tropa com rela<;ao 

a esse assunto. Portanto, deve ser repensada a forma de compensa<;ao com rela<;ao 

a esse sistema urgentemente. 

Foi vista a forma como a Polfcia Militar de Santa Catarina, a Polfcia Militar da 

Bahia e a Polfcia Militar do Distrito Federal se utilizam para fornecer o estimulo 

operacional aos seus militares estaduais. Tambem foi verificado, par meio dos 

questionarios, que urn dos principais assuntos levantados foi a forma e o valor dessa 

hora extra a ser paga pelo Estado. Portanto, a melhor solu<;ao deve ser adotar um 

sistema que chegue o mais proximo possivel dos direitos preconizados pela 

Constitui<;ao Federal e pela CL T aos profissionais da iniciativa privada, minimizando 

assim as diferen<;as de direitos entre as classes trabalhadoras. 
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Uma possfvel proposta de urn sistema de indenizac;ao par horas extras a ser 

implantado na PMPR, com a finalidade de realmente ser justa e de primar pela 

igualdade de classes, baseado em experiencias de outras Polfcias Militares, de 

outros 6rgaos do Estado, e dos trabalhadores regidos pela CL T, poderia ser 

apresentado da seguinte forma: 

I - a indenizac;ao por servic;o extraordinario ira majorar o salario de 

profissionais que cumpram mais de 40 (quarenta) horas por semana de servic;o 

efetivo empregados em atividades-fim dentro da PMPR; 

II - nao serao descontadas nem computadas como jornada extraordinaria as 

variac;oes de horario nao excedentes de dez minutos, observado o limite maximo de 

vinte minutos diarios; 

Ill - o tempo que o militar dispende para chegar ate o local de trabalho e para 

o seu retorno, par qualquer meio de transporte, nao sera computado na jornada de 

trabalho; 

IV - podera ser dispensado o acrescimo de salario se, par forc;a de acordo 

entre o PM e a Corporac;ao, o excesso de horas em urn dia for compensado pela 

correspondente diminuic;ao em outro dia, ou seja, uma dispensa futura em urn dia 

oportuno, de maneira que nao exceda, no perfodo maximo de urn ana, a soma das 

jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite maximo de 

dez horas diarias; 

V-as horas extraordinarias sao aquelas que ultrapassam a carga horaria de 

40 (quarenta) horas semanais, sendo limitadas, nao devendo ultrapassar 80 (oitenta) 

horas mensais; sendo que o pagamento desse subsfdio e realizado no mes 

subsequente ao do servic;o realizado; 

VI - a apurac;ao do valor da hora normal e efetuada mediante a divisao da 

remunerac;ao do servidor pela jornada mensal de trabalho, observado o criteria de 

que 40 horas semanais correspondem a 200 horas mensais; 

VII - o valor da lndenizac;ao do servic;o extraordinario, e o resultado do 

valor/hora normal de trabalho acrescido de 50% (cinquenta par cento) e multiplicado 

pelo numero de horas extraordinarias; 

VIII- trabalho noturno- executado entre as 22 (vinte e duas) horas de urn dia 

e as 6 (seis) horas do dia seguinte; 

IX- a hora de trabalho noturno sera computada como sendo de 52 (cinquenta 

e dais) minutos; 
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X - o trabalho noturno tera remunerac;ao superior a do diurno e, neste caso, 

tera urn acrescimo de 25% (vinte par cento) sabre a hora diurna; 

XI - o trabalho noturno nao esta sujeito a limitac;ao de carga horaria. 

Desta forma, ressalta-se que esta proposta atende aos interesses sociais, 

pasta que aliado a grande valorizac;ao que proporcionara aos militares estaduais 

efetivamente aplicados na atividade finalistica da Corporac;ao, ainda aumentara 

sobremaneira os recursos humanos disponiveis para o implemento dos Programas 

de Governo, a exemplo da Policia Comunitaria, Projeto POVO, Patrulha Escolar 

Comunitaria e Bombeiro Comunitario, Patrulha Rural Comunitaria, entre outros, em 

prol da seguranc;a publica dos paranaenses. 

Pela mesma 6tica, proporcionara a aplicabilidade de policiais e bombeiros 

militares em horarios de folga na propria Corporac;ao, laborando oficialmente em prol 

da seguranc;a publica, minimizando, assim, a ilegal pratica das atividades paralelas 

de cunho privado, pais os valores pagos em horas extras serao compensat6rios, nao 

sendo necessaria mais tal pratica pelos policiais militares. 
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7 CONCLUSAO 

0 presente estudo buscou verificar a eficiencia e a eficacia do sistema de 

indenizac;;ao por horas extras aos militares estaduais de outras Policias Militares do 

Brasil; alem de verificar a viabilidade da adoc;;ao, por parte da Policia Militar do 

Parana, de um sistema de pagamento de indenizac;;ao por horas extras aos militares 

estaduais. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram trac;;ados alguns objetivos 

especfficos que foram atingidos, conforme se pode observar. 

lnicialmente se elencou como necessaria "levantar a opiniao de Oficiais e 

Prac;;as da Policia Militar do Parana sobre a situac;;ao atual e sobre a possivel 

implantac;;ao de urn sistema de indenizac;;ao por horas extras", partindo-se do 

pressuposto que a falta de motivac;;ao e reconhecimento, principalmente na forma 

pecuniaria, leva ao desestfmulo operacional e profissional, trazendo consequencias 

graves para o desempenho da PMPR como urn todo. 

Tal hip6tese e reconhecida pela grande maioria dos policiais militares que 

responderam ao questionario elaborado no presente trabalho, afirmando que ficou 

evidenciado que a maioria dos policiais militares considera que o atual sistema de 

salarios vigente na PMPR e regular (53%), sendo que mais de um quarto dos 

policiais militares (27%) avalia como ruim e, apenas 17% acredita que e born. 

Alem disto, 53% dos questionados consideram que nao ha recompensa 

quando os militares estaduais extrapolam a carga horaria, sendo constatado que a 

totalidade dos militares estaduais questionados e favoravel a implantac;;ao de um 

sistema de indenizac;;ao por horas extras na Corporac;;ao, o que demonstra urn certo 

descontentamento com a situac;;ao atual, o que corrobora com a hip6tese acima 

mencionada. 

Verificou-se que a grande maioria (87%) dos questionados acredita que a 

implantac;;ao de urn sistema de indenizac;;ao por horas extras na PMPR aumentaria o 

compromisso que o militar estadual possui com a Corporac;;ao; 93% verificam que 

haveria urn maior animo dos militares com essa implantac;;ao; e 97% acreditam que o 

pagamento de horas extras aos policiais militares iria melhorar a condic;;ao social 

dele proprio e de sua familia. 



68 

Constatou-se, ainda, que a maioria dos policiais questionados (77%) ere que 

nao haveria mais a necessidade da realiza<;ao dos servi<;os realizados fora da 

Corpora<;ao, os chamados "bicos", pais, com um pagamento de horas extras justa, 

pelo tempo de servi<;o extrapolado, iria complementar a renda ja existente, sendo 

que esses "bicos" nao seriam mais atraentes para a melhoria da qualidade de vida 

do PM. 

Cerca de 90% dos policiais apontam que nao existiria sobrecarga de trabalho 

com a implanta<;ao do sistema de pagamento por horas extras, nao gerando 

problemas relacionados ao servi<;o. E 93% deles considera que haveria mais 

vantagens do que desvantagens para o policial militar e sua familia com a ado<;ao 

desse sistema. Dessa forma, pode-se concluir que os policiais sao altamente 

favoraveis para a implementa<;ao de um sistema deste. 

Como segundo objetivo especifico procurou-se "levantar os pr6s e os contras 

da ado<;ao de um sistema de pagamento de indeniza<;ao por horas extras aos 

militares estaduais". Tal dado foi necessaria para se ter uma ideia real da 

necessidade de um sistema adequado de pagamento de horas extras a policiais 

militares do Parana. 

Atingiu-se esse objetivo por meio de questionamentos a uma amostra de 

policiais militares a respeito das vantagens e desvantagens a respeito da 

implanta<;ao do sistema em questao. 

Com rela<;ao as vantagens, a mais lembrada foi a de gerar um aumento dos 

vencimentos, indicada por 21% das respostas. lsso nos mostra que a principal 

preocupa<;ao dos policiais e a situa<;ao pecuniaria. Outra vantagem importante 

assinalada pelos militares foi a de proporcionar um "maier numero de policiais 

militares na atividade-fim", com 18% dos apontamentos. lsso indica que a tropa, 

alem de se preocupar com seu vencimento, atenta-se para com o seu trabalho, 

buscando uma maier qualidade do servi<;o prestado a popula<;ao. 

Em terceiro Iugar com 12% das considera<;6es, estao as seguintes vantagens: 

a possibilidade de o PM nao realizar mais os "bicos", e o estimulo a atividade 

operacional. Logo ap6s, com 10% das respostas, surge a questa a do estimulo a 

dedica<;ao e ao servi<;o. E par ultimo, quatro respostas foram apontadas pelos 

questionados, obtendo 7% dos apontamentos cada uma, quais sejam: bem-estar do 

policial; mais tempo para si proprio e para a familia sem se preocupar com o "bico"; 
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maior sensa<;ao de seguran<;a repassada a sociedade; e menor numero de policiais 

militares mortos nos "bicos". 

Um dos questionados ressaltou a importancia desse sistema, se o mesmo 

fosse implantado, dizendo que e um passo importante em dire<;ao a valoriza<;ao que 

os policiais militares cobram da lnstitui<;ao, do Governo e da sociedade. 

As desvantagens foram consideradas de forma mais amena pelos 

questionados. Duas desvantagens empataram em primeiro Iugar, com 17% das 

respostas, quais sejam: voluntariado excessive para o trabalho extra e, menos 

tempo para si proprio e para a familia para os policiais militares que nao realizam o 

"bico". 

A proxima desvantagem apontada, com 14% das indica<;6es, foi a disputa 

entre policias para realizar o trabalho extra. Essa "briga" poden~ causar um desgaste 

desnecessario a Corpora<;ao, pois, podera originar uma mal-estar entre 

trabalhadores de uma mesma Organiza<;ao, gerando uma competi<;ao nao sadia 

para os mesmos. 

Com 13% das respostas surge o desgaste fisico, seguido da sobrecarga de 

trabalho com 10% das considera<;oes. Essas desvantagens estao mais atinentes ao 

corpo do individuo, o quanto ele suporta de trabalho para conseguir uma qualidade 

de vida aceitavel. 

Depois da parte fisica, os questionados lembraram da parte emocional. Com 

9% da inten<;ao dos questionados foi levantado o aumento do stress policial; o 

desgaste emocional foi considerado por 7% das respostas e, por ultimo, a piora do 

bem-estar do policial foi apontada por com apenas 2% dos questionados. 

Nesta questao, alguns policiais levantaram outras desvantagens, perfazendo 

8% do total de respostas. Eis as principais desvantagens consideradas pelos PPMM: 

falta de controle das escalas extras podera ocasionar problemas com sobrecarga de 

trabalho; podera surgir um favorecimento de alguns policiais na hora de distribuir as 

escalas extras; deveria haver um aumento salarial para que a hora extra fosse 

disponibilizada com valores consideraveis; e a obrigatoriedade em participar da 

escala extra se o policial nao tivesse interesse. 

Outro objetivo atingido foi "verificar como e aplicado o sistema de implanta<;ao 

de horas extras dos funcionarios que sao regulados pela Consolida<;ao das Leis do 

Trabalho". Foi realizado um estudo a respeito do referendal teorico a respeito do 

tema e verificado como a CL T disciplina esse tema em questao, com suas 
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caracterfsticas e nuances. Foi verificado que os empregados pela iniciativa privada 

possuem muito mais direitos e beneffcios dos que os policiais militares do Estado do 

Parana. 

Comparativamente aos profissionais contratados pela iniciativa privada, 

regidos pela Consolidac;ao das Leis do Trabalho, a classe de policiais militares 

tambem esta em uma desvantagem gigantesca, haja vista que aqueles 

trabalhadores possuem inumeros beneffcios, tais como: no caso em que o intervalo 

para repouso e alimentac;ao nao for concedido pelo empregador, este ficara 

obrigado a remunerar o perfodo correspondente com urn acrescimo de no mfnimo 

50% (cinqUenta par cento) sabre o valor da remunerac;ao da hora normal de 

trabalho; a hora de trabalho noturno sera computada como de 52 (cinqUenta e dais) 

minutos e 30 (trinta) segundos; o trabalho noturno tera remunerac;ao superior a do 

diurno e, neste caso, tera urn acrescimo de 20% (vinte par cento), pelo menos, sabre 

a hora diurna, salvo nos casas de revezamento semanal ou quinzenal, dentre outras 

vantagens. 

Como ultimo objetivo especffico, procurou-se "verificar qual seria o melhor 

formato de urn sistema de indenizac;ao par horas extras a ser implantado na nossa 

Corporac;ao". Assim, foram pesquisados sistemas de pagamentos par hora extra 

utilizados em outros 6rgaos e outras Polfcias Militares, sendo a PM de Santa 

Catarina, a que melhor possui urn sistema eficiente e condizente com a realidade. 

Desta forma, verificando o sistema atual vigente dentro da Corporac;ao, e os 

demais sistemas utilizados par outros 6rgaos, pela iniciativa privada, pela PMSC, 

PMBA e PMDF, procurou-se chegar a urn formato justa de implantac;ao par horas 

extras na PMPR, com algumas caracterfsticas em especffico, sendo que as 

principais sao as seguintes: adoc;ao de urn sistema que chegue o mais proximo 

passive! dos direitos preconizados pela Constituic;ao Federal e pela CL T aos 

profissionais da iniciativa privada, minimizando assim as diferenc;as de direitos entre 

as classes trabalhadoras, como apresentado no subitem 6.2 deste estudo. 

Par tudo isso, foi possfvel atingir-se de maneira satisfat6ria os objetivos gerais 

e especfficos trac;ados para este trabalho. 

0 estudo permitiu atingir-se o objetivo deste trabalho que e verificar a 

eficiencia e a eficacia do sistema de indenizac;ao par horas extras aos militares 

estaduais de outras Polfcias Militares do Brasil; e a viabilidade da adoc;ao, par parte 
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da Polfcia Militar do Parana, de urn sistema de pagamento de indenizagao por horas 

extras aos militares estaduais. 

Conforme ja ficou demonstrado, dentre outras propostas, a que melhor 

podera resolver o problema e a ultima apresentada em que sugere a criagao de urn 

mecanisme justo e equanime que possa atender de forma adequada os policiais 

militares do nosso Estado com relagao ao tema em questao. 

Dessa forma, o presente trabalho academico procurou chamar a atengao para 

um problema serio da maioria das organizagoes policiais brasileiras que e a falta de 

regulamentagao e legislagao especffica com relagao a urn sistema de pagamento de 

horas extras aos policiais militares. 

Como nao poderia deixar de ser, nao se esgota a discussao sobre o tema, 

pelo contrario, caso leve a preocupagao e conduza a novos estudos e melhores 

propostas por parte da Corporagao, com certeza atingirao seu objetivo maier que e 

despertar na instituigao a preocupagao por aquele que diuturnamente atua no 

combate da criminalidade, exposto a vasta gama de perigos e, infelizmente, ao 

descaso e ao desamparo. 



72 

REFERENCIAS 

ASSIS, Jorge de. Li~oes de direito para a atividade policial militar. 3. ed. Curitiba: 
Jurua, 1994. 

ASSOCIA<;Ao DAVILA MILITAR. lntegra~ao: Revista de assuntos profissionais. 
Curitiba: AVM, 2002. 

BAHIA. Lei Estadual n° 7.145, de 19 de agosto de 1997. Disponivel em: < 
http://www.jusbrasil.com. br/legislacao/85409/lei-7145-97 -bah ia-ba> Acesso em: 
23/08/2009. 

BAHIA. Lei Estadual n° 7.990, de 27 de dezembro de 2001. Disponivel em: < 
http://www.jusbrasil.eom.br/legislacao/85382/lei-7990-01-bahia-ba> Acesso em: 
23/08/2009. 

BRASIL. Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil, 1988. 27. ed. rev. 
Brasilia: Saraiva, 2005. 

BRASIL. Decreto n° 88.777 de 30 de setembro de 1983. Aprova o Regulamento 
para as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Brasilia, 1983. 

BRASIL. Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969. Disponivel em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivii_03/Decreto-Lei/Del0667.htm> Acesso em: 
19/08/2009. 

BRASIL. Decreto-Lei 2.010, de 2 de janeiro de 1983. Disponivel em: 
<https://www. planalto.gov. br/ccivil_ 03/Decreto-Lei/Del020 1 0. htm> Acesso em: 
19/08/2009. 

BRASIL. Decreto-Lei n° 5452 de 1° de maio de 1943. Dispoe sabre a Consolidagao 
das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 1943. 

CENTRAL JUR[DICA. Jornada de trabalho e horas extras. Disponivel em: 
<http://www.centraljuridica.com/doutrina/28/direito_do_trabalho/jornada_de_trabalho 

horas extras.html> Acesso em: 20/08/2009. - -

CRETELLA JUNIOR, Jose. Direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. 

Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. Sao Paulo: Atlas, 
2004. 

DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN<;A PUBLICA. 
PMs sao mortos mais em folga que em servi~o. Disponivel em: < 
http://www.ssp.df.gov.br/003/00301 009.ASP?TTCD _ CHAVE=60246> Aces so em: 
20/08/2009. 



73 

GASPARINI. Di6genes. Direito administrative. 4. ed. Sao Paulo: Saraiva, 1995. 

LIMA. Joao Cavalim de. Estresse policial. Curitiba: AVM, 2002. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrative brasileiro. 26. ed. Sao Paulo: 
Malheiros, 2001. 

MELLO. Celso Antonio Bandeira de. Elementos de direito administrative. 13. ed. 
Sao Paulo: Malheiros, 2000. 

PARANA. Constitui~ao do Estado do Parana, 1989. ed. especial rev. Curitiba: 
Jurua, 2005. 

PARANA. Decreta n° 9060, de 1 de dezembro de 1949. Regulamento interno dos 
servic;os gerais da PMPR. Disponfvel em: 
<http://www.pr.gov.br/casacivil/legislac;ao.shtml> Acesso em: 19/08/2009. 

PARANA. Decreta n° 5075 de 28 de dezembro de 1998. Aprova o Regulamento de 
Etica profissional dos militares estaduais do Parana. Curitiba, 1998. 

PARANA. Lei Estadual n° 1943 de 23 de junho de 1954. Disp6es sobre o C6digo 
da Polfcia Militar do Parana. Curitiba, 1954. 

PARANA Lei n° 13.280, de 16 de outubro de 2001. lnclui "servic;os extraordinarios" 
nas hip6teses de indenizac;ao aos policiais militares. Disponfvel em: 
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirlmpressao 
&codAto=3626> Acesso em: 19/08/2009 

PARANA. Lei n° 6.417 de 3 de julho de 1973. Disp6e sobre o C6digo de 
Vencimentos da Polfcia Militar do Parana. Curitiba, 1973. 

PARANA. Lei n° 6.774, de 8 de janeiro de 1976. Lei de Organizac;ao Basica da 
PMPR. Disponivel em: <http://www.pr.gov.br/casacivil/legislac;ao.shtml> Acesso em: 
19/08/2009. 

SANTA CATARINA. Decreta Estadual n° 2.697, de 30 de novembro de 2004. 
Disponivel em: http://www.sintrasp.org.br/documentos/dc_2697 _04.pdf Acesso em: 
18/08/2009. 

SANTA CATARINA. Decreta Estadual n° 2.815, de 20 de dezembro de 2004. 
Altera o Decreta n° 2.697, de 30 de novembro de 2004. Florian6polis, 2004. 

SANTA CATARINA. Decreta Estadual n° 207, de 27 de junho de 1995. Define 
atividade finalistica operacional prevista no § 1° do artigo 2° da Lei Complementar n° 
137, de 22 de junho de 1995. Florian6polis, 1995. 



74 

SANTA CATARINA. Lei Complementar n° 137, de 22 de junho de 1995. 
Disponivel em: 
http://74.125.113.132/search?q=cache:tcWUhnOvV4MJ:www.aprasc.org.br/downloa 
d.php%3Ff%3Diei137.doc%26d%3Db_ %26id%3D12+Lei+Complementar+n°+137, +d 
e+22+de+junho+de+1995&cd=1 &hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br Acesso em: 18/08/2009 .. 

SANTA CATARINA, Procuradoria Geral do Estado. Parecer n° 144, de 3 de julho 
de 2005. Consulta sabre realizac;ao de servic;o extraordinario. Florian6polis, 2005. 

SANTA CATARINA, Procuradoria Geral do Estado. Parecer no 195, de 14 de julho 
de 2000. lndenizac;ao de Estimulo Operacional. Florian6polis, 2000. 

SANTA CATARINA, Procuradoria Geral do Estado. Parecer n° 288, de 7 de 
outubro de 2004. Gratificac;ao de Estimulo Operacional previsto na Lei 
Complementar n° 137/95, nao aplicac;ao a alunos/cadetes quando em Curso de 
Formac;ao de Oficial. Florian6polis, 2004. 

SANTOS, Adilson Garcia. Legislac;ao aplicada para atividade policial na 
seguranc;a publica. 6. ed. Assis: Virtual, 2000. 

VALLA, Wilson Odirley. Deontologia Policiai-Militar. Curitiba: AVM, 2000. 

VALLA, Wilson Odirley. Deontologia policial-militar II: etica profissional para os 
cursos de formac;ao e aperfeic;oamento de prac;as. Curitiba: AVM, 2000. 

VALLA, Wilson Odirley. Doutrina de Emprego de Policia Militar e Bombeiro 
Militar. Curitiba: AVM, 1999. 



75 

APENDICE I - QUESTIONARIO 



.. I I 

UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA 

QUESTIONARIO 

Caro policial militar, 
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Sou Oficial Aluno do Curse de Aperfeic;oamento de Oficiais da Academia 
Policia Militar do Guatupe e estou realizando um trabalho tecnico-cientifico cujo 
tema e o pagamento de lndenizac;ao par horas extras aos militares estaduais. 

Sua participac;ao, considerando sua experiencia vivida, e muito importante 
para que possamos definir na pratica se tal beneficia trara a Corporac;ao resultados 
praticos ou positives e um engrandecimento da instituic;ao. 

Nao e necessaria identificar-se. 

Obrigado. 

Cap Lizanil Miguel B. de Castro, 

Oficial Aluno do CAO. 

1. Como voce considera a atual situac;ao do sistema de salario, incluindo o 

servic;o extraordinario e outros adicionais, que vigoram hoje na PMPR? 

( ) EXCELENTE 

( ) OTIMO 

( )BOM 

( ) REGULAR 

( )RUIM 

2. A Corporac;ao recompensa de alguma forma os militares estaduais quando o 

mesmo extrapola a sua carga horaria? Se "SIM", de qual forma? 

( )NAO 

( ) SIM 

3. Voce e a favor da adoc;ao de um sistema de implantac;ao de indenizac;ao par 

horas-extras na PMPR? 

( ) SIM 

( )NAO 
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4. Na sua opiniao, com o pagamento de horas-extras aos militares estaduais, 

haveria um maior comprometimento dos policiais militares com a lnstitui9ao? 

( ) SIM 

( ) NAO 

5. Ap6s a institui9ao do pagamento de horas-extras aos militares estaduais, o 

policial militar se sentiria mais motivado para exercer a sua fun9ao? 

( ) SIM 

( )NAO 

6. Com o pagamento de horas-extras aos militares estaduais, o policial militar 

nao mais precisaria realizar servi9os fora da corpora9ao, os denominados 

"bicos"? 

( ) SIM, ainda precisaria 

( ) NAO, nao precisaria mais 

7. Com o pagamento de horas extras aos militares estaduais, a condi9ao social 

do Policial Militar e de sua familia melhoraria? 

( ) SIM 

( )NAO 

8. Com o pagamento de horas extras aos militares estaduais, haveria uma 

sobrecarga de trabalho, gerando alguns problemas relacionados ao servi9o? 

Se "SIM", cite quais problemas surgiriam. 

( )NAO 

( ) SIM 

9. Com a ado9ao de um sistema de pagamento de horas extras aos militares 

estaduais, haveria mais vantagens ou desvantagens para o policial militar e 

sua familia? 

( )VANTAGENS 

( )DESVANTAGENS 
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10. Com relagao as VANTAGENS advindas da adogao de urn sistema de 

pagamento de horas extras aos militares estaduais, aponte tres vantagens 

que considera como sendo as mais relevantes (importantes) das relacionadas 

abaixo. Se souber outras, aponte. 

( ) BEM-ESTAR DO POLICIAL 

( ) AUMENTO DOS VENCIMENTOS 

( ) NAO REALIZAR MAIS OS "BICOS" 

( ) ESTiMULO A DEDICA<;AO E AO SERVI<;O 

( ) MAIS TEMPO PARA Sl PROPRIO E PARA A FAMiLIA SEM SE 

PREOCUPAR COM A REALIZA<;AO DO "BICO" 

( ) ESTiMULO A ATIVIDADE OPERACIONAL 

( ) MAIOR NUMERO DE POLICIAIS NA ATIVIDADE FIM 

( ) MAIOR SENSA<;AO DE SEGURAN<;A REPASSADO A SOCIEDADE 

( ) MENOR NUMERO DE POLICIAIS MORTOS NOS "BICOS" 

( )OUTROS 

11. Com relagao as DESVANTAGENS advindas da adogao de urn sistema de 

pagamento de horas extras aos militares estaduais, aponte tres desvantagens 

que considera como sendo as mais relevantes (importantes) das relacionadas 

abaixo. Se souber outras, aponte. 

( ) PIORA DO BEM-ESTAR DO POLICIAL 

( ) SOBRECARGA DE TRABALHO 

( ) AUMENTO DO STRESS POLICIAL 

( ) VOLUNTARIADO EXCESSIVO PARA 0 TRABALHO EXTRA 

( ) MENOS TEMPO PARA Sl PROPRIO E PARA A FAMiLIA PARA OS 

POLICIAIS QUE NAO REALIZAM 0 "BICO" 

( ) DESGASTE FiSICO 

) DESGASTE EMOCIONAL 

( ) DISPUTA ENTRE POLICIAIS PARA REALIZAR 0 TRABALHO EXTRA 

( )OUTROS 
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Caso deseje um retorno do resultado da pesquisa, por gentileza indique um 

enderec;o eletronico (email) para envio do material tabulado. 

Objetivos da pesquisa: 

- Levantar os pr6s e os contras da adoc;ao de um sistema de pagamento de 

indenizac;ao por horas-extras aos militares estaduais. 

- Levantar a opiniao de Oficiais e Prac;as da Polfcia Militar do Parana sobre a 

situac;ao atual e sobre a possfvel implantac;ao de um sistema de indenizac;ao por 

horas-extras. 




