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MOÇÃO DE REPÚDIO ÀÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO EM 

AGÊNCIA DO INSS DE OSASCO 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social 

no Estado do Espírito Santo - SINDPREV/ES vem a público externar seu mais 

veemente REPÚDIO à ação da Polícia Militar de São Paulo, que no dia 20/02/2018 

invadiu a APS de Osasco/SP. 

Vamos aos fatos repugnantes! 

Após cair o sistema de informática nos computadores da referida Agência da 

Previdência Social – APS Osasco, os servidores e servidoras informaram que por 

conta disso iriam reagendar os atendimentos. Inexplicavelmente uma pessoa dentro 

da APS chamou a Polícia Militar. “E de forma injustificável, PMs invadiram a APS” e 

sem o menor respeito, “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 ter 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 recolheram para preservarem 

suas integridades físicas e mentais”. 

Esse fato lastimável e inaceitável ocorrido dentro do INSS (APS de Osasco) jamais 

poderia ter ocorrido, não só por ser injustificável e criminoso, mas, também, por 

tratar-se de um órgão federal, que por sua natureza, “não está sujeito a intervenções 

gratuitas da PM”. Quando, por algum motivo pontual, faz-se necessária a ação 

policial, a Chefia da Agência aciona a Polícia Federal. 

Nossa total solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da APS Osasco que, 

além de enfrentarem a tensão cotidiana, fruto da desestruturação geral do INSS, 

reduzido número de funcionários e funcionárias, das péssimas condições de 

trabalho, das metas abusivas estabelecidas e das políticas do Governo Federal, que 

penalizam os servidores, servidoras e à população em geral, foram vítimas da 

truculência da polícia militar em seu próprio local de trabalho. Exatamente aqueles 

profissionais que se desdobram para atender à população e garantir seus direitos 

previdenciários duramente atacados pelo Governo.  
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Nossa solidariedade, também, ao SINSPREV/SP e à FENASPS, que tomaram as 

medidas cabíveis no sentido não só de repudiarem os fatos, mas de exigirem 

apuração dos abusos cometidos por quem deveria zelar pela segurança. 

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 as devidas 

providências para que ações como estas não voltem a ocorrer. 

 

 

 

Direção Colegiada do SINDPREV/ES 

 


