Combate a Clandestinidade

Prezados Associados e Parceiros do SINDESP/SC

Abaixo apresentamos a materia extraída da página da Polícia Militar de SC, sobre a
operação realizada pela 11ª Guarnição - Norte da Ilha, no combate a clandestinidade,
através do comando do Capitão Braga, excelente trabalho, parabéns!
Em contato telefonico, o Capitão Braga relatou detalhes da operação e comentou que
outras Guarnições da PM em SC estão se mobilizando para aderir ao trabalho que já
vem sendo realizado por ele, que aliás, o SINDESP/SC tem acompanhado e apoiado
com diversas informações sobre empresas clandestinas

SINDESP/SC - TRABALHANDO PELA SUA SEGURANÇA

11ª Guarnição Especial

Norte da Ilha: operação apreende motocicletas e equipamentos de empresas
clandestinas de segurança privada

Florianópolis, 18 de Abril de 2008

No início desta semana, uma mega operação da 11ª Guarnição Especial do Norte da
Ilha, teve como resultado a apreensão de seis motocicletas, equipamentos de segurança,
armas brancas e a lavratura de dez Termos Circunstanciados, em desfavor de empresas
clandestinas de segurança privada, por exercício ilegal de profissão e usurpação de
função pública.

A preocupação por parte da Polícia Militar com a clandestinidade em serviços de
segurança privada advém da intenção de salvaguardar o ordenamento jurídico-legal, a
ordem pública e o bem estar social; uma vez que tais empresas atuam ao arrepio da Lei
e colocam a sociedade em perigo ao oferecerem serviços de segurança privada sem
garantia ou qualquer tipo de treinamento técnico e profissional. O resultado de tudo isso
é que vendem uma nítida falsa sensação de segurança à população, haja vista que, um
único homem, destreinado e desarmado sobre uma moto, fica responsável por toda uma
comunidade, sem qualquer garantia de eficácia na segurança, e o pior ainda, quando de
uma ação criminosa, certamente, será mais uma vítima fácil da criminalidade.

Segundo o Comandante da 11ª Guarnição Especial PM, capitão Braga, outro fator
preocupante é que, em muitos casos, os cidadãos são abordados em suas residências por
essas empresas clandestinas e acabam sofrendo algum tipo de constrangimento ilegal
quando não colaboram com tais serviços, passando a ter o seu patrimônio e até mesmo a
sua integridade física ameaçados.

A clandestinidade também faz com que essas “pseudo empresas” recrutem como seus
funcionários, pessoas sem a menor capacitação técnica, física e psicológica para
executar tais serviços de segurança; sem contar que, no mais das vezes, são pessoas com
má índole e possuidoras de antecedentes criminais, que fazem uso de armas de fogo
ilegais e sem autorização.

Por fim, não obstante a todas essas irregularidades, observa-se ainda que tais empresas
clandestinas de segurança privada realizam atividades que nem mesmo as empresas de
segurança privada legais, têm autorização para executar; isto é, desenvolvem, em via
pública, rondas a pé, de bicicletas, de motocicletas e de veículos; cometendo o crime de
usurpação de função pública, exclusiva da Polícia Militar.
À vista disso, faz-se necessário atentar para alguns detalhes indispensáveis à realização
de serviços de segurança privada de forma legal, e que visam coibir a prática dessas
empresas clandestinas:
Certificado de segurança: Fornecido anualmente pela Polícia Federal, comprova a
autorização para funcionamento da empresa especializada;
Revisão de Autorização de Funcionamento: Fornecido anualmente pela Polícia
Federal, a fim de confirmar a competência da empresa apta a operar na atividade;
Carteira Nacional de Vigilante: Documento de porte obrigatório no desempenho da
função; é fornecida pela Policia Federal, comprovando a realização do curso de
vigilante e, principalmente, a aptidão para o desempenho da função.
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