FORMULÁRIO DE ENTREGA DO PJES
(PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA)
CONSIDERANDO que o PJES – Programa Jornada Extra de Segurança, instituído pelo Decreto
nº 21.858/99, é de participação voluntária e, no que tange aos trabalhos da Polícia Civil, teria
o objetivo de otimizar as atividades de defesa social, incrementar o policiamento, possibilitar
a realização de ações conjuntas entre os órgãos operativos participantes e ampliar a
prestação de serviços aos cidadãos, mas acabou por se transformar no único meio pelo qual
os policiais civis podem acrescer sua renda pela atividade policial, trazendo para si, pela
sobrecarga de trabalho, enormes prejuízos à saúde, às suas atividades familiares e sociais, ao
seu desenvolvimento pessoal pelos estudos e qualificação profissional, sendo a adesão ao
referido programa responsável pela manutenção dos níveis salariais dos policiais civis de
Pernambuco, que recebem um dos piores salários do país;
CONSIDERANDO que a carga horária obrigatória do Policial Civil foi estabelecida em 40 horas
semanais ou 01 (uma) hora de trabalho por 03 (três) horas de descanso, conforme o Art. 19
da LC 155/2010, sendo direito do trabalhador o pagamento de hora extra de trabalho na
proporção da hora normal, acrescida de 50%, conforme o Art. 7º, inc. XVI, da Constituição
Federal, estando o referido Programa em pleno confronto com as garantias constitucionais;
CONSIDERANDO que a participação no programa acaba por trazer prejuízos ao próprio
andamento dos trabalhos da Polícia Civil, uma vez que o policial que dele participa, por
exemplo, após cumprir o horário ordinário, ingressa no serviço de jornada extra, cumprindo
mais 12 (doze) horas de trabalho, o que é flagrantemente atentatório à qualidade dos
serviços, à saúde física e mental do policial, assim como de sua própria segurança; além da
existência de escalas de 24 horas ou 60 horas ininterruptas no programa;
Eu, ________________________________________________________________ (nome),
_______________________________________ (cargo), ___________________ (matrícula),
Venho através deste documento renunciar participação no PJES a partir do MÊS DE
OUTUBRO DE 2021, esclarecendo desde já que não o faço por dolo ou má fé, mas pelos
motivos acima elencados, solicitando ainda minha exclusão de qualquer outra atividade não
obrigatória, extraordinária, não remunerada ou remunerada em desacordo com a Lei.

___________________________, ______ de ________ de 2021.

______________________________
(Assinatura)
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