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OFÍCIO: SINDESPE Nº 020-2017 

 

 

São Paulo - SP, 23 de Maio de 2017. 

AO 

EXMO. SR. 

GERALDO ALKIMIN 

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

C/C 

AO EXMO. SR. 

DR. LOURIVAL GOMES 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 

 

ASSUNTO: ACAUTELAMENTO DAS PISTOLAS .40 DOADAS PELA SSP À SAP 

  

 

O SINDESPE – Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vem mui respeitosamente, por meio deste, 

INDICAR  à Vossa Ex.ª que viabilize o acautelamento das pistolas .40 doadas pela Secretaria de Segurança 

Pública à Secretária da Administração Penitenciária aos integrantes da carreira de Agente de Escolta e Vigilância 

Penitenciária – AEVP - conforme Resolução SAP nº 40/2015. 

  

Recentemente foi publicado em diária oficial a doação já em definitivo de 1500 pistolas de 

calibre .40 oriundas da Polícia Militar do Estado de São Paulo à Secretária da Administração Penitenciária. 

Essas armas visam substituir os revolveres calibre .38 utilizados nas muralhas dos presídios, o 

que acreditamos ser necessário. 

Contudo entendemos que o a atividade de escolta prisional coloca em exposição maior esse 

agentes e em uma situação de resgate de presos a necessidade de resposta rápido de fogo, bem como do 

descarregamento das munições em confronto.  

Consideramos ainda que o processo de acautelamento de armas (a posse dentro de fora do 

trabalho de arma de propriedade do estado) que determina a Resolução SAP 40-2015 iniciou-se pelos trabalhos de 

escolta e custódia de presos nos fóruns metropolitanos e lá parou, não avançando. 

Assim indicamos ao Exmo. Senhor Governador que viabilize junto ao Secretário da 

Administração Penitenciária que essas 1500 armas ao invés de substituir pelo momento os revolveres calibre .38, 

sejam prioritariamente direcionados aos AEVPs em atividade de escolta e custódia de presos na região 

metropolitana de São Paulo, pela exposição que deixa vulnerável esses servidores e a sociedade paulistana. 

Hoje o efetivo empreendido nessa atividade se aproxima de 650 homens, o que mostra que 

ainda assim sobraria uma quantidade considerável de armas. Com isso sequencialmente indicamos que essas 

armas remanescentes posteriormente sejam acauteladas aos AEVPs que exerce a função de vigilância externa 

dos presídios nas muralhas da região do Vale do Paraíba e Litoral. Justifica-se: 

 Pelo fato de que essa região indica o maior de homicídios de agentes fora do trabalho; 

 Também essa região aponta o maior número de ações de agentes da muralha contra os 

intentos de fuga, resgate e arremesso de ilícitos pela muralha; 

 Após acautelar essas pistolas, os revolveres anteriormente usados pelos AEVPs 

poderiam reforçar até que se adquira mais armas unidades das outras regiões do 

estado. 
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Reconhecemos os esforços empreendidos pelo Secretário da Administração Penitenciária Dr. 

Lourival Gomes em avançar com o previsto na Resolução SAP 40/2015 que busca o acautelamento de armas e 

coletes aos integrantes da carreira de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – AEVP e, ressaltando que a 

carreira completa 15 anos de efetivo exercício em substituição a Polícia Militar e apenas os AEVPs que realizam 

custódia nos fóruns da região metropolitana podem portar arma de propriedade do estado dentro e fora do ambiente 

de trabalho fazendo valer o Regime Especial de Trabalho Policial, o que corresponde cerca de 240 AEVPs dos 

5975 aproximadamente em efetivo exercício. 

. 

Rogamos ao governador o atendimento a indicação, pois acreditamos que essas medidas: 

 Trarão mais segurança as escoltas e custódia de presos bem como aos cidadãos que 

transitam pelas vias públicas, fóruns e hospitais; 

 Protege esses agentes que tem maior risco e exposição tanto os da escolta como os da 

muralha na região que mais atentados contra agentes foi registrado; 

 É preventiva e de interesse econômico já que além da perda irreparável da vida, cada 

agente morto nessas condições tem um custo indenizatório elevado ao estado; 

 Da seguimento de forma mais eficiente  a Resolução SAP 40/2015 tomada pelo 

Secretário da Administração Penitenciária avançado com o projeto previsto nesse 

dispositivo legal; 

 Trás uma mensagem à sociedade de que o governo está melhor equipando seus agentes 

para que em suas atividades possam atender de maneira mais rápida, eficaz e segura 

dentro e também fora dos presídios. Quando a simples substituição só traria uma 

mensagem de melhoria no equipamento desses servidores. 

 

Acreditamos que essas argumentações sejam suficientes ao Exmo. Governador para deliberar 

com a pasta responsável sobre a construtiva sugestão. 

A categoria concorda com o que a entidade sugere e apoia essa medida caso o governo do 

estado atenda, afinal serão mais 1500 famílias que recebem proteção extra do estado, quando esses servidores 

estiverem fora do trabalho. 

 

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos. 

 

Sem mais. 

Aproveito a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 

______________________ 

ANTONIO PEREIRA RAMOS 

Presidente 

SINDESPE 
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