
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA OAB-SP 
APOIARÁ LUTA POR ACAUTELAMENTO 

 

 

SINDESPE, AFAPESP, APPM, Direitos Humanos da Segurança Publica e 
OAB/SP se unem em prol da vida dos servidores da segurança 

Na manhã de ontem (04/Dez) estiveram presentes no Conselho de Segurança 
Pública da OAB-SP, as lideranças das entidades de representativas de 
segurança pública AFAPESP – Associação dos Familiares e Amigos de 
Policiais do Estado de São Paulo, Comissão dos Direitos Humanos dos 
Profissionais de Segurança Pública de São Paulo, Associação dos Praças da 
Policia Militar do Estado de São Paulo e Sindicato dos Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária – SINDESPE. 

O objetivo da reunião foi encaminhar uma pauta unificada de necessidades 
prioritárias em prol da vida dos agentes públicos de segurança. 

Preocupados com a situação a qual são submetidos esses profissionais e 
considerando a onda de ataques contra agentes públicos de segurança, 
elencamos a pauta unificada que segue: 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PUBLICA OAB SP – AFAPESP-SINDESPE-
APPM-CDHPSP 

O Presidente da Comissão de Segurança Pública Dr. Arles Gonçalves Junior, 
juntamente com a Dra. Adriana de Melo Nunes Martorelli presidente da 
Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB-SP, foram muitos 
sensíveis a situação de risco na qual esses servidores são submetidos, e de 
pronto abraçaram a causa do acautelamento de armas e coletes aos agentes 
de escolta e vigilância, por considerarem indispensáveis a vida daqueles que 
representam a força ostensiva e armada da SAP. 

http://sindespe.org.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/COMISSÃO-DE-SEGURANÇA-PUBLICA-OAB-SP-AFAPESP-SINDESPE-APPM-CDHPSP.pdf
http://sindespe.org.br/portal/wp-content/uploads/2014/12/COMISSÃO-DE-SEGURANÇA-PUBLICA-OAB-SP-AFAPESP-SINDESPE-APPM-CDHPSP.pdf


A Comissão da OAB vai se reunir com a secretária e endossar o pedido, que 
vem esbarrando em um detalhe crucial, o secretário é contrário a carga para 
todos os agentes de escolta e vigilância, preterindo a escolta. 

O Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária – SINDESPE é 
contra e insiste em que a carga deve ser para todos, pois a carreira é única e 
tem que ser assegurado o principio de isonomia. 

Apoiaram nosso pedido a Comissão dos Direitos Humanos dos Profissionais de 
Segurança Publica e AFAPESP por meio de sua presidente Adriana Borgo e o 
presidente da Associação de Praças da Policia Militar Sr. Geraldo do Espírito 
Santo Netto. 

Os principais pontos referentes ao sistema prisional mais diretamente ligados 
ao AEVP foram: 

– Acautelamento de armas e coletes para os integrantes da carreira de 
escolta e vigilância penitenciária, responsáveis pela vigilância externa das 
unidades prisionais de regime fechado (muralhas) e pela escolta de presos em 
movimentações externas (fóruns, hospitais e unidades prisionais). Hoje ao fim 
do trabalho esses servidores deixam na unidade prisional ou polo de escolta 
seu equipamento de proteção individual e armas, ficando vulneráveis a ataques 
sem poder de defesa. 

– Aumento no quadro de efetivo; 

– Fim da sobrecarga da escala de vigilância, atentando para às normativas 
estabelecidas pelas forças armadas quanto ao trabalho de sentinela obedecer 
a escala máxima de 2 horas de vigilância por 4 horas de prontidão e 
recomposição física. 

– Inclusão dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária – AEVP – no 
programa de Diária por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário – 
DEJEP – ´bico legalizado; 

– Melhoria no plano de carreira e vencimentos. Atualmente os cargos são 
indicativos não havendo critérios técnicos ou de méritos, além de vencimentos 
que não condizem que a dignidade necessária para saúde psicossomática e 
social do servidor. 

– Criação de um auxílio-refeição aos membros da equipe de escolta para que 
tenham condições de alimentarem-se quando em transito; 

– Ampliação no prazo de formação de novos agentes; 

– Fim da superlotação dos presídios; 

– Investimento em curso de reciclagem profissional constante bem como 
reavaliação psicológica dos servidores; 



– Transferência automática para o Regime Disciplinar Diferenciado a qualquer 
sentenciado que vier agredir ou comandar ataques a agentes públicos com 
ampliação da pena. 

– Apoio a aprovação da PEC 308/04 que inclui a categoria de Agentes 
Prisionais à carreira policial; 

O SINDESPE agradece a apoio dado pela Ordem dos Advogados do Brasil 
pela sensibilidade no trato com os servidores da segurança pública, bem como 
as entidade co-irmãs que se unem em defesa desses, e a Comissão de 
Direitos Humanos dos Profissionais da Segurança Pública que vem sendo 
muito parceira por meio de sua presidente a amiga Adriana Borgo que nos 
abraçou como o faz há anos com a família da Polícia Militar por todo território 
nacional. 

Se a SAP não tem essa sensibilidade em proteger os seus, estamos buscando 
forças externas para que esse movimento seja alcançado em hora aos 
companheiros que se foram e as famílias vítimas dessa guerra não declarada 
oficialmente 

 


