
Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Privada da OAB SP,
realizada em 23 de fevereiro de 2021.

1- Ofício e regulamentação lei 10.883/01

Como consta na ata da reunião do dia 09-02-2021 este assunto deu início por
solicitação dos Drs. Alberto Felício Júnior e Luiz Borgo.

A reunião iniciou com o debate sobre a minuta da regulamentação feita pelos Drs.
Luiz Borgo, Felipe Villarinho e Diogo Akashi.

Os componentes da comissão presentes à reunião sugeriram modificações
pertinentes. Dr. Luiz Borgo irá finalizar o documento e encaminhar para que a
Presidente da Comissão efetue o protocolo.

2- ofício CNJ

A Presidente da Comissão informou que há, no Conselho Nacional de Justiça, o
“Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário” no qual são debatidos,
entre outros assuntos, questões diretamente ligadas à Segurança Privada. Desta
forma é importante que componentes desta comissão façam parte dos debates. A
Presidente desta comissão chegou a encaminhar e-mail ao CNJ solicitando a
inclusão desta comissão no Observatório, porém, em conversa formal com Dr.
Ricardo Toledo, foi solicitado pelo Digníssimo Vice-presidente, que, ao invés do
ofício ser encaminhado por esta comissão, deve haver deliberação pela OAB para
análise se outras comissões da OAB já fazem parte do Observatório (tanto da OAB
Nacional quanto das seccionais). Dessa forma, será encaminhado ofício desta
comissão para o Dr. Ricardo Toledo solicitando que seja feita a referida deliberação
e, se possível, a solicitação, pela seccional SP, ou até mesmo da OAB nacional,
para que esta comissão faça parte do observatório.

Tendo em vista a relevância do assunto, Sr. Ricardo Tadeu, Presidente da ABCFAV
irá tentar também a participação da entidade a qual preside, no referido
observatório, junto com outras entidades do setor de segurança privada, entre elas
SESVESP, FENAVIST, ABSEG e ABCFAV e, até mesmo o Departamento de Polícia
Federal responsável pela regulamentação e fiscalização da Segurança Privada.



3- Evento 08/04/2021

Esta comissão está organizando evento com possível título - Compliance na
Segurança Privada. A presidente da comissão pediu aos componentes da comissão
que sugerissem nomes e assuntos para palestras e informou que o objetivo do
evento é falar para o público contratante de segurança privada e seus profissionais
de forma a esclarecer a importância da contratação correta dos serviços, empresas
e profissionais de segurança privada.

4- Assuntos gerais

Conforme tratado na reunião desta comissão do dia 09-02-2021, em 19 de março de
2021 foram inseridos no site sinalizado pela Casa Civil da Presidência da República,
https://www.gov.br/participamaisbrasil/decreto-legislacao-trabalhista, as sugestões
consolidadas dos componentes desta comissão para o Decreto 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. As sugestões também foram encaminhadas à
CEBRASSE que as incluirá em ofício encaminhado à Casa Civil. Por fim, alterou
que caso alguém ainda tenha sugestões, o prazo foi postergado para 06/03/2021.
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