
 
Paraná, 21 de Fevereiro de 2018 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO À TRUCULÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR  
DE SÃO PAULO  EM AGÊNCIA DO INSS DE OSASCO 

A Direção Colegiada do SINDPREVS/PR e seus filiados, vem à público externar seu mais veemente 
REPÚDIO às atitudes de Policiais Militares de São Paulo em invasão à APS de Osasco/SP ocorrida no 20 de 
fevereiro/18. 

Após cair o sistema de informática nos computadores desta APS, os servidores informaram que, por 
conta disso, iriam reagendar os atendimentos. Uma pessoa dentro da APS chamou a Polícia Militar não se sabe 
por que nem para quê.  E de forma injustificável, PMs invadiram a APS e, de forma desrespeitosa, passaram a 
ameaçar os funcionários do INSS. Um vigilante da Agência tentou argumentar com o responsável pela PM e 
recebeu imediatamente voz de prisão deste deseducado PM, que levou o vigilante algemado para a Delegacia de 
Polícia alegando ser sido “desacatado”. Outra vigilante da APS, ao tentar conversar com o PM que comandava a 
criminosa invasão, também foi hostilizada e ameaçada de prisão. Diante de tamanha truculência e ameaças, os 
servidores do INSS abandonaram seus guichês e se recolherem para preservarem suas integridades físicas e 
mentais. 

Causa-nos perplexidade esta inexplicável e inaceitável invasão à APS de Osasco, uma vez que por 
ser um órgão federal, a APS não está sujeita à intervenções gratuitas da PM, sendo que, ao ocorrer qualquer 
alteração na ordem interna da APS, a Chefia da Agência aciona a Polícia Federal para eventuais intervenções 
pontuais.  

Nos solidarizamos com os servidores da APS de Osasco e também dos vigilantes 
terceirizados, vítimas de visível abuso de autoridade. É importante destacar que a Direção do SINSPREV tomou 
atitudes firmes para protestar contra essa desfaçatez da PM/SP e que a Gerência do INSS acionou a Procuradoria 
Federal para apurar os abusos cometidos por quem deveria zelar pela segurança e não para agredir ou constranger 
trabalhadores e servidores públicos.  

Estamos acompanhando as ações da Direção da FENASPS junto à Presidência do INSS para 
apuração e punição dos responsáveis por esta inaceitável invasão da APS de Osasco. 

Os tempos estão ficando difíceis para quem trabalha no serviço público e no INSS, então, nem se 
fala, com desestruturação geral, péssimo sistema de informática e falta crônica de funcionários, o que os obriga a 
redobrarem esforços para bem atender à população que busca seus direitos previdenciários. 

Estamos enviando cópias desta MOÇÃO DE REPÚDIO ao Governador Geraldo Alkmin, ao Comando 
da PM, Superintendência Estadual da Polícia Federal e Procuradoria da República em São Paulo a fim de que 
sejam tomadas providências para que ações como estas nunca mais se repitam. 

 
Consternadamente, 
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