
Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Privada da OAB SP,
realizada em 09 de fevereiro de 2021.

1-      Regulamentação Lei 10.883/01

Dia 03 de fevereiro de 2021 esta comissão recebeu através do Dr. Alberto Felicio
Junior e do Dr. Luiz Borgo, solicitação de intervenção desta Comissão de Segurança
Privada da OABSP para que fosse solicitado ao Governador do Estado de São
Paulo a regulamentação da Lei 10.883/01.

Conforme trazido pelo Dr. Luiz Borgo em e-mail datado de 03 de fevereiro de 2021

A referida lei estadual dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de itens de segurança em caixas eletrônicos (que
estão fora de agências bancárias), entre eles a manutenção de
1 (um) vigilante durante o horário de funcionamento.

Esse diploma legal estadual (oriundo do Projeto de lei nº 425,
de 2000, do deputado Pedro Yves - PTB) foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3155, ajuizada pelo então
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

A ADI foi julgada improcedente em 20/09/2001[1], o então
relator, ministro Marco Aurélio, orientou o entendimento
unânime da Corte pela improcedência da ADI, pois “deve-se
homenagear, tanto quanto possível, a autonomia dos entes
federativos, que consiste na atribuição de elaborar regras
próprias dentro de parâmetros delimitados pela Constituição
Federal.”

Além disso, o relator observou que o sistema de distribuição
de competências entre os três entes da federação é complexo
e, por isso, é comum o Tribunal ser chamado a solucionar
problemas de coordenação e sobreposição de atos legislativos
federais, estaduais e municipais. O ministro considerou, assim,
que a matéria diz respeito à segurança pública e, com isso, há
competência estadual para legislar.

O julgado já transitou em julgado.

Agora cabe ao Poder Executivo estadual regulamentar essa
Lei. Por força do artigo 47 e seguintes da Constituição
Estadual, o Governador tem um prazo de 30 a 180 dias, que
terminará em 19/04/2021.



Trazido o assunto aos componentes da comissão, todos os presentes na reunião
foram unânimes em acatar a solicitação.

Desta forma, ficou determinado que Dr. Luiz Borgo, Dr. Felipe Vilarinho e Dr. Diogo
Akashi ficariam responsáveis pela confecção da minuta da regulamentação até o
dia 12 de fevereiro de 2021, a qual será debatida com componentes da comissão
em reunião dia 23 de fevereiro de 2021, assinado pela Dra Tatiana Tatiana e Dr.
Alberto Felício para protocolo na Casa Civil e, se possível, agendamento de
entrega pessoal com os componentes responsáveis pelo trabalho.

2- Debate sobre Minuta de Decreto do Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidência da República que regulamenta disposições relativas à
legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação,
Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas e o Prêmio
Nacional Trabalhista.

A Casa Civil da Presidência da República abriu consulta pública para debate da
Minuta de Decreto acima exposta. Esta Comissão de Segurança Privada da OABSP
trouxe então o debate para seus componentes de forma que sugestões possam ser
encaminhadas.

Os debates trazidos durante a reunião serão consolidados e trazidos para
aprovação dos componentes desta comissão e, posteriormente, inseridos no site
sinalizado na minuta do decreto, qual seja:
https://www.gov.br/participamaisbrasil/decreto-legislacao-trabalhista

[1] Leia-se 20/09/2020

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021
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