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ASP ( Auxiliar de Segurança Privada) 
Com o intuito de melhorar a relação e o ambiente de trabalho dos profissionais que laboram como porteiros, vigias,   

fiscal de piso e outras denominações o Sindseg – Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá e Região juntamente com o 

nosso departamento jurídico e de posse da nota técnica do M.T.E. (Ministério do Trabalho e Emprego) onde possibilita 

ao Sindicato o direito de empregar os  meios para representar essa fração da categoria, instituímos o ASP – Auxiliar 

de Segurança Privada, onde o objetivo principal é a regulamentação desses profissionais. 

O Auxiliar de Segurança Privada tem dentre outras funções o 

auxilio no zelo e guarda do patrimônio de fábricas, armazéns, 

residências, edifícios, instituições, clubes e outros, percorrendo - os 

sistematicamente e inspecionando suas dependências, para   

evitar a entrada de pessoas estranhas e  outras anormalidades, 

controlando o fluxo de pessoas e  veículos, identificando,        

orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. 

Para desempenhar a função de Auxiliar de Segurança Privada 

– ASP não é necessário ter curso de qualificação específica e   

muito menos  curso de vigilância. O CBO – Código Brasileiro 

de Ocupação é o 5174. 

  AO ASP NÃO É PERMITIDO: 
 

 Trabalhar em empresas previstas pela lei 7.102/83, nos estabelecimentos bancários, financeiros, eventos,        
agências lotéricas, casa de câmbio, em serviço de segurança orgânica, usar arma de fogo, usar cassetete ou PR 
24 (Tonfa). 
 

Com a criação do ASP (Auxiliar de Segurança Privada) o Sindicato dos Vigilantes de Guaratinguetá terá mais meios 
para combater a clandestinidade da segurança que vem acontecendo em nossa região, o Sindseg tem agido de         
diversas formas para coibir e combater essa clandestinidade através de fiscalizações constantes e de denuncias. 
 

O Residencial Parque das Gardênias em Aparecida já aderiu ao acordo coletivo para regularizar a situação dos seus 

colaboradores.  
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Ordem dos Advogados do Brasil aponta           

inconstitucionalidades na Reforma Trabalhista 

“Em plena crise de representação política nacional,utilizando-se 
do instituto do regime de urgência, o Congresso Nacional         
pretende  aprovar a reforma sem a necessária e ampla           
discussão, mitigando a participação da sociedade civil que seria 
fundamental para construção de alternativas capazes de         
promover reais avanços nas relações    laborais" – afirmou a    
Ordem no documento.O Conselho Pleno da OAB aprovou na  
tarde da última terça-feira (27/06) duas preliminares da proposta 
que trata do projeto de Reforma Trabalhista (Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 2017)   que  tramita atualmente no Senado      

Federal . Os pontos da proposta aprovados  tratam de  
manifestação da Ordem em repúdio ao regime de         
urgência com que a proposta tramita no Congresso      
Nacional e de inconstitucionalidades encontradas no    
projeto de Lei. Uma Comissão específica formada para 
apreciar a Reforma Trabalhista apresentou parecer em 
que identifica inconstitucionalidades à proposta de         
Reforma Trabalhista. Os apontamentos farão parte de  
documento que será levado pela OAB ao Senado.  

Fonte:  OAB / RS 

Foram 18 inconstitucionalidades apontadas pela OAB. Dentre elas, estão à prevalência do negociado sobre o legislado, 

tese que na prática significa o fim da vigência da Consolidação das Leis do Trabalho; a limitação do valor do dano moral 

do trabalhador; quitação anual de verbas trabalhistas; não remuneração do tempo à disposição do empregador e a 

admissão de trabalho da empregada gestante e da lactante em ambiente insalubre.  

A CONTRASP, junto com as Federações, Sindicatos filiados entre eles o Sindseg, luta para combater a clandestinidade 
da segurança privada no Brasil, pois, a contratação clandestina de segurança privada coloca todos em risco, visto que 
quem deveria está fazendo a segurança responsável são na verdade pessoas sem qualificações.  
 

A segurança privada deve obedecer aos procedimentos de contratação para evitar prejuízos ao patrimônio e a           
integridade física dos funcionários, dos moradores, dos clientes e da comunidade. As empresas clandestinas não fazem 
isso, pois não se preocupam em checar o perfil do individuo e seus antecedentes criminais. 
 

O contratante, entre outras poderá acabar com a presença de pessoas com perfil duvidoso possuindo acesso à         
informação da rotina do local, dos seus bens e valores. Além disso, corre o risco da presença de armas e munições de 
origem irregular na sua empresa ou condomínio. Ao contratado acarreta a responsabilidade criminal por exercício      
irregular da profissão e crime de usurpação de função publica. 
 

O Polícia Federal tem feito nos últimos meses diversas operações para inibir e combater esta pratica, já que cabe a PF 
fiscalizar a segurança privada. 
 

Na Nossa região o Sindseg tem fiscalizado e denunciado todos os locais que tenham serviço segurança clandestina. 

PF deflagra Operação contra  
clandestinidade na segurança privada  


