
 
 

A Comissão Especial de Segurança Privada da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB/SP- vem a público parabenizar todos os profissionais de segurança privada – 

vigilantes, operacionais, inspetores, gestores, diretores, consultores e advogados 

especializados na área - pelo importante serviço prestado ao nosso país nesse 

momento difícil e sem precedentes na história recente. 

Risco, crise, ameaça, plano de segurança, plano de contingência, plano de 

continuidade de negócios. Substantivos e expressões tão presentes no dia-a-dia desses 

profissionais, passaram, de uma hora para outra, a serem as palavras mais ditas no 

mundo. 

E, em meio a maior crise mundial da história recente os profissionais de segurança 

privada foram considerados PRESTADORES DE SERVIÇO ESSENCIAL e não podiam 

deixar de ser. 

O artigo 3° do Decreto 10.282/20 da Presidência da República determina: 

  § 1° - são serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis   ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim    considerados aqueles que, se não atendidos 

colocam em perigo a    sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população, tais como: 

  III – atividades de segurança pública e privada... 

Nessa mesma inteligência, o Decreto 64.881/20 do Governo do Estado de São Paulo 

traz: 

Art. 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso:            

  I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais 
  e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, "shopping  
  centers", galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros  
  de ginástica, ressalvadas as atividades internas; 

  II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados,  
  sem prejuízo dos serviços de entrega ("delivery") e "drive thru". 

  § 1º O disposto no "caput" deste artigo não se aplica a estabelecimentos 
  que tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 

           
 4. segurança: serviços de segurança privada; 

Os profissionais de segurança privada que sempre garantiram a proteção de vidas e 

bens, num momento de crise, se tornam ainda mais necessários. 



 
 

Proteção de cargas (escolta), transporte de valores, segurança pessoal, segurança 

patrimonial, monitoramento de alarmes, equipes de pronta resposta, serviços 

extremamente importantes, em épocas de crise se tornam fundamentais. 

Trabalhando 24 horas por dia, sem parar nunca, são os profissionais dedicados a estas 

funções que garantem, em tempo de crise, a continuidade dos negócios. 

Mesmo empresas que pararam suas atividades durante a crise dependem do trabalho 

desses profissionais para que a proteção da vida e da integridade física dos 

colaboradores que tem que permanecer na empresa, mesmo fechada ao púbico, e seu 

patrimônio, estejam resguardados até o retorno de todos ao trabalho. 

Os que chamavam os Gestores de Segurança de “loucos”, “pessimistas”, “mensageiros 

do apocalipse”, perceberam que seu raciocínio, voltado ao risco, é absolutamente 

necessário. 

Enquanto os profissionais da saúde se dedicam à cura de forma direta, os profissionais 

de segurança têm a mesma dedicação, de forma indireta. Preservando a vida, 

protegendo equipamentos, controlando acessos, prevenindo perdas e traçando planos 

de emergência, contingência e recuperação, permitem que os profissionais da saúde 

possam trabalhar, dedicados de corpo e alma, sabendo que sua retaguarda está 

protegida. 

Os advogados das empresas de segurança e dos sindicatos laborais e patronais tem 

também importância fundamental. Revisão de redação de contratos com prestadores 

de serviços, negociação de acordos individuais e coletivos, consultoria jurídica 

especializada para esta área, são algumas das responsabilidades desses operadores do 

direito, cujo sucesso garantirá a saúde das empresas, a manutenção de contratos e a 

preservação de empregos. 

Vamos juntos superar esta crise. 

Parabéns Segurança Privada! 
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