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CIRCUITO ADPESP

Pautas conjuntas e união 
em torno de um sonho: res-
taurar a figura do Delegado 
de Polícia e de toda a Polícia 
Civil. Esse foi um dos com-
promissos assumidos pela 
nova Diretoria Executiva da 
ADPESP. 

A expansão de parce-
rias e o estreitamento de 
laços foram algumas das 
premissas que pautaram 
o trabalho da Diretoria E-
xecutiva da ADPESP no 
primeiro trimestre do ano. 
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Ação, lealdade e união. As vir-
tudes eternizadas no brasão da 
ADPESP são os valores que 
nos inspiraram, nós da Diretoria 
Exe-cutiva, Conselhos de Ética 
e Fiscal, ao assumir este enorme 
desafio de gerir a maior entidade 
representativa de Delegados do 
Brasil, a nossa ADPESP. 

Ação – consistente no objetivo 
de ver uma Associação corajosa, 
aguerrida, e preparada para a lutar 
pela valorização do Delegado de Polícia em todas as frentes pos-
síveis. Pautados em tal premissa, rea-lizamos contundentes cam-
panhas de comunicação com o objetivo de esclarecer e conscientizar 
a população acerca da política de sucateamento imposta à Polícia 
Civil pelo governo de estado há mais de vinte anos. Em outro flanco, 
iniciamos intensos trabalhos de estreitamento dos laços da entidade 
com todas as esferas do Poder Público, da imprensa, e da sociedade 
civil, sempre reafirmando a necessidade de esforços comuns no sen-
tido de fortalecer a Polícia Judiciária e a carreira do Delegado de 
Polícia como instrumentos fundamentais para o aperfeiçoamento da 
Democracia e a consecução da Justiça. 

Lealdade – que se traduz na constante busca de transparência e 
otimização dos recursos do nosso Delegado associado. Foi o que 
motivou a contratação de escritório terceirizado para realização de 
auditoria independente em todas as contas da entidade e a análise de 
todos os contratos firmados pela ADPESP, com a redução de todas 
as despesas julgadas desnecessárias. 

União – cujo maior símbolo é a com-
posição de nossa Diretoria, que procurou 
agregar o caráter combativo da juventude 
e a experiência reconhecida e atestada de 
colegas que ajudaram a escrever a história 
da carreira e de toda a Polícia Civil.  Neste 
mesmo sentido, procuramos aumentar a 
participação de todos os associados na de-
cisão dos rumos da entidade, promovendo 
reuniões mensais em conjunto com o Sindi-
cato dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo, abertas a TODOS os Delegados 

do estado. A propósito, mantivemos e manteremos nosso compro-
misso de caminhar lado a lado com o SINDPESP – aspecto que 
já comprovou ser de extrema importância para potencializar nossa 
força e representatividade em prol de nossos objetivos comuns. 

Acreditamos que esta somatória de esforços possibilitou a forma-
ção de um novo olhar para a ADPESP. Hoje, trabalhamos de portas 
e corações abertos para todos os associados, cientes de que exer-
cemos nossas funções institucionais graças ao privilégio que nos foi 
concedido por eles.

Sabemos que o caminho a seguir é tortuoso e espinhento. Muito 
ainda há a ser feito. Mas, reiteramos que somos movidos pela voca-
ção e orgulho de sermos Delegados de Polícia, e que nos fornece, 
dia após dia, a coragem e disposição para seguir em frente. Mas para 
isso, contamos com a participação e o apoio de todos, sem exceções. 
A ADPESP é, e sempre será, a casa do Delegado de Polícia. Contem 
conosco. 
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UNIÃO ENTRE ADPESP E SINDPESP MARCA O INÍCIO 
DE UM NOVO CICLO DE AÇÕES

Pautas conjuntas e união em torno de um sonho: restau-
rar a figura do Delegado de Polícia e de toda a Polícia Civil. 
Esse foi um dos compromissos assumidos pela nova Diretoria 
Executiva da ADPESP. Para tanto, era necessário um esforço 
convergente junto ao Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Estado de São Paulo. Durante o primeiro trimestre de tra-      
balho, o esforço uníssono entre as duas entidades deu espaço 
a um novo ciclo de ações para denunciar a calamidade viven-
ciada pela Polícia Civil nas últimas décadas.

Em primeiro lugar, entendeu-se que a adesão da sociedade 
às pautas da Polícia Civil era imprescindível para que o tra-
balho empenhado alavancasse um novo patamar de luta por 
reivindicações. Para tanto, logo no começo do ano, as en-
tidades dirigiram a palavra à sociedade, através de anúncios 
publicitários pontuais.

As peças foram veiculadas no jornal Metrô News, o terceiro 
mais lido da capital, e questionaram o completo descaso do 
governador Geraldo Alckmin frente ao sucateamento da Polí-
cia Civil e, por consequência, da Segurança Pública. Em nota 
divulgada por ambas as entidades na ocasião, as lideranças 
reiteraram que a Polícia Civil é um dos pilares do combate 
à corrupção e à impunidade, uma vez que trata-se da polícia 
investigativa, ou seja, da polícia responsável pela resolução dos 
crimes que tanto assolam a população. Sendo, portanto, um 
trabalho fundamental no combate à corrupção e à impuni-
dade.

Foi ainda questionado a quem interessaria o enfraqueci-
mento da Polícia Judiciária. Em entrevista ao jornal Carta Fo-
rense, o presidente Gustavo Mesquita Galvão Bueno, ao falar 
sobre as prerrogativas da Polícia Civil, reiterou que um go-              
verno supostamente envolvido em casos de corrupção não te-
ria interesse em fortalecer uma entidade que pode investigá-lo 
e denunciá-lo.

Nas ruas, a campanha instalou quatro painéis com os princi-
pais motes da ação. Na ocasião, optou-se pelo lançamento dos 
outdoors em pleno Carnaval, quando há maior circulação de 
carros pelo estado. A Rodovia dos Imigrantes, a Anchieta e a 
Ayrton Senna receberam, no começo de fevereiro, três painéis. 
As rodovias compreendem um dos complexos viários mais 
trafegados do estado, reunindo, em média, 2 milhões e 500 mil 
veículos por mês, segundo dados da concessionária Ecovias. 

Antes disso, um primeiro painel já era visto pelos motoristas 
que passavam pelo número 647 da Rodovia Regis Bittencourt, 
trecho urbano de chegada a Taboão da Serra, divisa com a 
região do Morumbi.

Em outra frente, as entidades entenderam a importância de 
retomar o espírito combativo do Delegado de Polícia. Foi lan-
çada, então, em março, a campanha Luto pela Polícia Civil, 
que distribuiu faixas pretas para policiais civis e lideranças que 
quisessem se unir às fileiras da luta por uma Polícia Judiciária 
valorizada. Com a adesão de Delegados e profissionais de to-
das as carreiras da Polícia Civil, além de vozes significativas de 
setores diversos, do acadêmico ao parlamentar, as entidades 
reuniram um esforço há muito não visto.

Em consonância com o trabalho de argumentação, realizou-
se ainda, no final de março, uma ação de panfletagem voltada, 
mais uma vez, à população, que teve acesso ao material nos 
pontos mais simbólicos e movimentados da capital. 

Para o pontapé inicial do protesto, os presidentes Gustavo 
Mesquita Galvão Bueno e Raquel Kobashi Gallinati, junto a 
demais membros das Diretorias Executivas de ambas as en-
tidades, acompanharam e participaram da ação pessoalmente, 
como gesto emblemático e convidativo a todos os demais De-
legados. A ação, que teve seu início em frente à Secretaria da 
Segurança Pública, distribuiu milhares de panfletos e aproxi-
mou Delegados e transeuntes para um debate sobre o futuro 
da segurança do cidadão.

“É importante que o governador Geraldo Alckmin venha 
a público esclarecer a quem interessa uma Polícia Civil en-
fraquecida. Todos nós merecemos essa resposta, em especial o 
cidadão, o pai de família, o trabalhador, a sociedade. Ninguém 
aguenta mais tanta insegurança e impunidade”, questionou o 
presidente da ADPESP na ocasião.

O ciclo de atividades marca o início de um trabalho rea-
lizado de forma perene e contundente entre a ADPESP e o 
SINDPESP. A união de esforços, outro fator indispensável 
para as diretorias de ambas, possibilitou a abertura de um 
leque abrangente de ações. Decidiu-se, então, que os diretores 
das entidades deveriam reunir-se quinzenalmente, alinhando 
ideias e planejando, juntos, os próximos passos da luta pela 
valorização do Delegado de Polícia.

ADPESP e SINDPESP vão às ruas para denunciar o 
descaso com a Polícia Civil
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CIRCUITO INSTITUCIONAL:  
ESTREITAR LAÇOS E CONSTRUIR NOVAS PONTES

A expansão de parcerias e o estreita-
mento de laços foram algumas das 
premissas que pautaram o trabalho da 
Diretoria Executiva da ADPESP no 
primeiro trimestre do ano. Durante esse 
período, a Associação recebeu e visitou 
lideranças de diversas esferas de repre-
sentatividade, buscando, através da am-
pliação do leque de influências da enti-
dade, maior respaldo para as demandas 
empenhadas em defesa das prerrogati-
vas do Delegado de Polícia.

Logo em janeiro, o ex-presidente da 
Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, 
veio à sede para estimar sucesso à nova 
gestão, que acabara de iniciar os traba-
lhos à frente da ADPESP. Ainda naquele 
mês, a Diretoria Executiva foi ao encon-
tro de Marco Aurélio Ubiali, assessor 
do então vice-governador do estado, 
Márcio França, para o início de um tra-
balho de articulação junto ao Executivo 
Estadual. O presidente da Comissão de 
Segurança Pública da OAB-São Paulo, 
Arles Gonçalves Junior, e o vereador 
Abou Anni, também estiveram na As-
sociação em janeiro e debateram, junto 
ao presidente e à Diretoria, os rumos 
da luta pela valorização do Delegado de 

Polícia.
Em fevereiro, a Diretoria era rece-

bida pelo secretário do Esporte, Lazer 
e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, 
que, além de Delegado da Polícia Fe-
deral, onde ocupou cargo de chefia na 
fronteira do Brasil com o Uruguai, foi 
assessor de relações internacionais da 
PF, Chefe da Interpol no Brasil e Cor-
regedor-Geral no Ministério da Justiça. 
Ainda no segundo mês do ano, a Asso-
ciação recebia o vice-prefeito de Gua-
rulhos, Alexandre Zeitune, que veio 
até a sede para também cumprimentar 
o presidente Gustavo Mesquita Galvão 
Bueno e os demais membros da Direto-
ria Executiva pessoalmente. 

Também em fevereiro, a desembarga-
dora Ivana David, conhecida por uma 
trajetória aguerrida dentro do Poder Ju-
diciário e pela cooperação com o traba-
lho da Polícia Civil, visitava a ADPESP 
pela primeira vez. Junto ao presidente e 
à Diretoria, a desembargadora do TJ/
SP debateu o cenário político em âm-
bitos estadual e nacional, bem como a 
importância de lideranças, nos Três Po-
deres, que reconheçam e incentivem o 
trabalho da polícia investigativa. 

Ainda naquele mês, o professor Rafael 

A ADPESP e o SINDPESP pro-
tocolaram, em março, um docu-
mento que exige do governo do 
estado o pagamento integral e re-
gular da Gratificação por Acúmulo 
de Titularidade, a GAT, benefício 
previsto em Lei desde outubro de 
2007.

O ofício diz respeito a uma 
manobra jurídica da Administração 
Pública, o Decreto nº 53.317/2008, 
que restringe o pagamento da GAT 
às unidades ou equipes operacio-
nais, ou de plantão, discriminadas 
pela determinação. Para as enti-
dades, a exigência não só restringe 
um direito conquistado pelo Dele-
gado de Polícia, mas a própria am-
plitude e aplicação da Lei.

Em fala, os presidentes das enti-
dades reiteraram que a minuta tem 
como principal objetivo a correção 
de uma injustiça. O presidente da 
Associação falou ainda sobre a 
importância de se respeitar a juris-
dição sobre o tema. “É imperativo 
que se compreenda que não esta-
mos criando direito, mas exigindo 
que se cumpra uma prática prer-
rogativa que conquistamos judi-
cialmente e que, infelizmente, está   
obstruída por pura burocracia”, 
disse.

O documento foi assinado por 
ambas as lideranças e enviado di-
retamente para a contemplação do 
então governador Geraldo Alck-
min.

NOTA

O estreitamento de laços com demais carreiras e enti-
dades marcou o primeiro trimestre da nova gestão
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Alcadipani, uma das maiores autoridades acadêmicas do seg-
mento da Segurança Pública, com reconhecida trajetória no 
Brasil e no mundo, graças aos trabalhos desenvolvidos pri-
oritariamente em práticas, etnografia e perspectivas pós-es-
truturalistas, com foco de pesquisa em organizações policiais, 
também era recebido pela Associação.

Ao final de fevereiro, uma comitiva da ADPESP foi rece-
bida pelo então vice-governador Márcio França, que levou à 
liderança os principais pleitos e propostas da Associação, res-
saltando as dificuldades enfrentadas pela carreira e por toda a 
Polícia Civil, em especial na questão salarial.

No começo de março, Henrique Hoffman, diretor jurídico 
do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, 
veio à Associação para promover troca de experiências e con-
vergência de pautas entre as entidades. 

O estreitamento de laços com demais carreiras do Judiciário 
foi outro marco institucional da gestão no terceiro mês do ano. 
Na ocasião, o presidente Gustavo Mesquita Galvão Bueno e 
a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo, Raquel Kobashi Gallinati, eram convidados para 
compor a mesa de debates da 282ª Sessão da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em São Paulo. 

O mês ainda foi marcado pela aproximação entre a Associa-
ção e a OAB. O vice-presidente da Ordem, Marcos da Costa, 
visitou a ADPESP para reforçar a importância de um pacto 
entre carreiras jurídicas. A Associação também visitou Brasília 
para dar prosseguimento ao trabalho. O diretor de Relações 
Institucionais, Dario Elias Nassif, acompanhou o presidente 
Gustavo Mesquita Galvão Bueno em uma visita ao presiden-
te do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamacchia, dando 
prosseguimento ao diálogo entre as entidades.

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Arnaldo 
Hossepian Junior, visitou a sede da Associação no final março 
para tratar da aproximação entre a carreira e o Ministério Pú-
blico, além do papel do Delegado de Polícia no combate à 
corrupção e à impunidade.

Logo no começo de abril, o presidente Gustavo Mesquita 
Galvão Bueno era convidado para visitar os estúdios da Re-
cord TV, onde foi recebido por Zacarias Pagnanelli, diretor 
institucional do canal, e encaminhado para a gravação do pro-
grama Cartão de Visita. Durante a entrevista, o presidente 
abordou diversos temas, falou sobre a carreira do Delegado 
de Polícia, a defasagem enfrentada pela Polícia Civil e sobre os 
esforços dos policiais na luta por Segurança Pública de quali-
dade para o cidadão.

De volta à sede, a Diretoria recebia, ainda naquele mês, a 
visita de Antonio Carlos Duarte Moreira, presidente da As-
sociação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, 
maior entidade associativa do segmento na América Latina, re-
unindo mais de 250 mil associados, para debater a importância 
do estabelecimento de parcerias fortalecidas e pontuais entre 
as entidades.

Os diversos encontros dão prosseguimento à política de 
portas abertas proposta pela nova Diretoria. “Entendemos a 
ADPESP como uma entidade que pode e deve ir além. Leva-
mos adiante nosso compromisso de fortalecer a casa do Dele-
gado de Polícia para buscarmos, assim, estruturas fortalecidas, 
respeitadas e preparadas para lidar com as demandas e desa-
fios que nos esperam daqui em diante”, declarou Mesquita. 

 O presidente Gustavo Mesquita Galvão Bueno é 
entrevistado no Cartão de Visita

CIRCUITO ASSOCIATIVO

Portas abertas e participação ativa de todos os associados. O convite, feito pelo próprio presidente ain-
da no final do ano anterior, após declarado o resultado do pleito eleitoral, firmou-se logo no começo da 
gestão. Aberta ao diálogo, a Diretoria voltou olhos e ouvidos ao Delegado associado, buscando resolução 
e aprimoramento para a ADPESP.

Para isso, era necessário uma revisão plena dos serviços oferecidos pela entidade, buscando aparar 
arestas e alinhar, enfim, a ADPESP e o associado. O trabalho integrou as diversas pastas da Diretoria 
Executiva, que atuaram de forma incisiva em todos os setores componentes da Associação. Os recursos 
humanos fora reavaliados e readequados aos interesses do associado, buscando uma prestação de ser-
viços otimizada e eficiente.
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Prestação de contas e responsabilidade financeira

Formalização de novas pastas da Diretoria Executiva

Os gastos da Associação estão sendo auditados de forma independente, através de 
uma empresa contratada especialmente para isso, em especial após publicação de carta 
aberta (anexa ao informátivo) do tesoureiro-geral, Rodrigo Lacordia, expondo a todos 
as reais condições financeiras da máquina e ressaltando o compromisso de uma gestão 
transparente e efetiva. Buscou-se ainda uma solução para as despesas da estrutura, ali-
nhando um plano de ações para que gastos desnecessários fossem revertidos em investi-
mentos relevantes para a entidade, de forma que todos os contratos foram devidamente 
revistos e readequados de forma positiva ao orçamento vigente.

Os valores do Restaurante Pedro Seriacopi Filho também foram reajustados para que 
o convidado Delegado e não Delegado pudessem pagar o mesmo valor, sem distinção e 
transtornos para os associados. 

O PABX, por sua vez, juntamente com os serviços de telefonia móvel e fixa, foi re-
visto e reajustado para melhor aplicação, reduzindo os custos e aumentando a efetividade dos serviços.

Com a nova dinâmica, evidenciou-se a necessidade de novas frentes de trabalho e 
da construção de uma comunicação diferenciada e exclusiva, em especial para os De-
legados aposentados, um dos compromissos estabelecidos pela nova Diretoria ainda 
durante o pleito eleitoral do último ano. 

Para isso, efetivou-se a criação de três novas Diretorias, visando assim a amplificação 
do escopo de atuação. Agora, a Associação conta com o apoio de Milton Rodrigues 
Montemor, que responde pela Diretoria Administrativa da Sede, José Augusto Moreira 
Leme, que atua como Diretor Administrativo de Subsedes e Colônias de Férias e Ga-
briel Caputo Junior, da também recém-nomeada Diretoria de Apoio aos Aposentados 
e às Pensionistas.

SEGURO DE VIDA ADPESP
Garantia para você e para sua família

O seguro de vida é um produto que une flexibilidade e proteção, ideal para você que deseja coberturas 
completas e serviços de assistência funeral especializados para garantir todo suporte necessário à sua família.

O FUTURO COMEÇA HOJE www.icatuseguros.com.br

Para maiores informações, entre em contato com:

Arseg Corretora de Seguros
(11) 3331-7272

CIANO MAGENTA AMARELO PRETO

Data: 27/04/2018
Cliente: Icatu Seguros
Job: MKT2290

Peça: Anúncio Jornal
Dimensões: 19,5 x 14 cm

Designer: Pedro Henrique Ribeiro
Contato: 21 2512.4948 (r: 207)
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CIRCUITO SOCIAL

ADPESP passeia pelas areias da Arábia

Música, danças típicas e cardápio especialmente preparado 
marcaram a primeira festa trimestral de aniversariantes do ano. 
O evento, um passeio pela cultura árabe, reuniu associados, 
amigos e familiares em uma noite inesquecível. O cardápio 
foi especialmente preparado para reproduzir os pratos mais 
típicos da região do Oriente Médio, além da música e da deco-
ração.

O presidente Gustavo Mesquita Galvão Bueno participou da 
festividade junto à presidente do SINDPESP, Raquel Kobashi 
Gallinati, uma das aniversariantes da noite, e demais membros 
das diretorias de ambas as entidades. Mesquita, ao conduzir a 
cerimônia, surpreendeu ao cantar uma música especial em ho-
menagem aos aniversariantes. O presidente voltou a reafirmar 
as portas abertas da Diretoria para todos os associados e re-
afirmou o compromisso da nova gestão para que a ADPESP 
volte a ser a casa do Delegado de Polícia.

Otimização dos convênios

A busca por novos parceiros foi outro ponto considerado vital pela nova administra-
ção. A Diretoria compreendeu que os parceiros da Associação precisam acompanhar o 
cotidiano do Delegado de Polícia, abrangendo etapas diversas do trabalho, da saúde e da 
família. Para tanto, a Associação retomou a busca por novos convênios e o alinhamento 
entre as vantagens oferecidas pela entidade e as demandas do Delegado. 

Nos primeiros quatro meses de gestão, novas empresas integraram o ramo de parceiros 
da Associação. Foi o caso do Centro de Treinamento Tático, o CTT, que tem como fi-
nalidade o aperfeiçoamento de profissionais da área de segurança pública ou privada em 
táticas específicas que envolvam a utilização de armas de fogo. 

Para preparar o Delegado associado e seus dependetes para concursos públicos, a As-
sociação fechou uma parceria estratégica com a Gran Cursos Online e com a CERS, 
empresas renomadas no setor. A Fundação de Apoio ao Ensino, Desenvolvimento e 

Pesquisa da Polícia Civil – FAEPOL, por sua vez, vem contribuindo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com 
outras instituições de Segurança Pública do Brasil, através da preparação, formação e especialização de seus membros.

Debate sobre Intervenção Federal

Um dos temas mais polêmicos e abordados, a Intervenção 
Federal proposta pela gestão de Michel Temer como solução 
para o caos vivenciado pelo estado do Rio de Janeiro foi tema 
de palestra especial ministrada em março pelo acadêmico Car-
los Alberto Marchi de Queiroz, em debate que reuniu os presi-
dentes da ADPESP e do SINDPESP, além da desembargado-
ra Ivana David, e o Delegado de Polícia Bruno Guilherme de 
Jesus para discutir os rumos da segurança em âmbito nacional.

Dança, música e muita animação marcam a primeira festa 
de aniversariantes do trimestre

Acadêmicos e autoridades reúnem-se para debater 
Intevenção Federal



7

FERNANDO DAVID DE MELO GONÇALVES

ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

O fortalecimento do Departamento Jurídico da Associação 
também pautou os primeiros meses de trabalho da ADPESP, 
bem como a intensificação dos intentos do Departamento 
junto aos Delegados associados. A iniciativa acompanha a re-
paginação da Associação proposta pela nova Diretoria, a fim 
de otimizar e aprimorar os serviços da entidade. 

Para o Jurídico, um dos setores de maior importância, foram 
estabelecidas novas metas e expansão dos trabalhos já desen-
volvidos. Para tanto, o corpo de advogados da Associação 
anunciou no final de janeiro três novas frentes de trabalho: 
ação de reconhecimento de Tempo da OAB para fins de quin-
quênio, desligamento do IAMSPE e ação para isenção de im-
posto de renda e contribuição previdenciária.

Outras ações como reclassificação de Classe, pedido de in-
denização por mais de três acúmulos e incorporação da GAT 
também marcaram as principais demandas atendidas pelo De-
partamento. O Jurídico tem desenvolvido novas teses para que 
as ações encontrem novos caminhos e maior respaldo. 

Prontidão para defender as prerrogativas constitu-
cionais do Delegado de Polícia 

O Departamento, além disso, tem atuado externamente, a-
tento ao desenrolar de méritos que envolvem o futuro da car-
reira, ingressando como Amicus Curiae em várias ADINs. Foi 
o caso do Incidente de Aposentadoria, constado nos autos 
de número 0007951-21.2018.8.26.0000, matéria que tomou a 
atenção do Departamento Jurídico da ADPESP em março e 
abril. 

A ADPESP ainda visitou o renomado jurista Ivens Gan-
dra que se prontificou para ofertar um parecer em favor da 
ADPESP para ser anexado à Ação Direta de Inconstituciona-
lidade ingressada pela Procuradoria Geral da República con-
tra a Lei 12.830/13, que dispõe sobre a investigação criminal 
conduzida pelo Delegado de Polícia, a qual a Associação figura 
como Amicus Curiae.

Confira abaixo todas as ações disponíveis pelo Departamento:

Perfil: Delegados até cinco anos de carreira

• Ação de insalubridade (período de estágio);
• Ação de reconhecimento de tempo da OAB para fins de quinquênio;

Perfil: Delegados com mais de cinco anos de carreira

• Ação ou mandado de segurança GAT – gratificação por acúmulo de 
titularidade;

• Ação de incorporação GAT – gratificação por acúmulo de titulari-
dade;

• Indenização por danos materiais por mais de dois acúmulos de titu-
laridade;

•      Ação recálculo quinquênio;
• Mandado de Segurança reclassificação de classe;
• Ação redutor constitucional c/c desmembramento de holerite – pro-

fessor ACADEPOL;
• Ação de restabelecimento de incorporação.

A ADPESP quer saber: o 
que podemos fazer por você? 

Não deixe de preencher a pes-
quisa opinativa anexa a respeito 
dos serviços disponíveis na Asso-
ciação. Ajude-nos a deixar a casa 
do Delegado de Polícia ainda mais 
receptiva e acolhedora!
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A retomada de contato com novos Delegados foi uma das prioridades da 
gestão nos primeiros meses de mandato. No final de janeiro, o presidente 
Gustavo Mesquita Galvão Bueno e sua Diretoria visitaram a Academia de 
Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, a ACADEPOL, em conjunto com 
a Diretoria Executiva do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de 
São Paulo e sua presidente, Raquel Kobashi Gallinati.

O presidente da Associação, relembrou os tempos que passou na própria 
ACADEPOL e, posteriormente, sua trajetória junto ao Departamento 
Pessoal de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. Mesquita também 
falou sobre o papel fundamental do Delegado no combate à corrupção e 
reiterou a importância do engajamento político e da união de esforços por 
uma Polícia Judiciária fortalecida e altiva. 

Ao final do encontro, diretores de ambas as entidades entregaram aos 
presentes as respectivas fichas de filiação e reforçaram o convite para a par-

ticipação, ainda que enquanto alunos da ACADEPOL, de todos nas atividades empenhadas por ambas as entidades de classe. 

Palestra de Luiz Flávio Gomes

Para receber os novos Delegados pela primeira vez na Associação, a Diretoria preparou uma noite especial. O jurista Luiz 
Flávio Gomes, Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri (2001) e Mestre 
em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP (1989), um dos mais renomados do país, foi convidado para uma palestra 
exclusiva no auditório da Associação. 

Gomes, que já havia vindo até a sede cumprimentar o novo presidente e registrar apoio à campanha Luto pela Polícia Civil, 
falou sobre os desafios da carreira e o papel do Delegado de Polícia no combate à corrupção e à impunidade, um dos motes mais 
abordados pela nova Diretoria. O encontro encerrou-se com um jantar promovido pela ADPESP.

Perfil: Delegados com mais de 20 anos de carreira

• Mandado de segurança para promoção;
• Ação redutor constitucional c/c desmembramento de 

holerite – professor ACADEPOL;
• Ação declaratória ou mandado de segurança aposenta-

doria;
• Ação declaratória ou mandado de segurança manuten-

ção da classe;
•      Ação de restabelecimento de incorporação.

Perfil: todos os Delegados da ativa

• Ação de exclusão do IAMSPE;
• Mandado de segurança férias e licença-prêmio;
• Ação ADPJ (licença-saúde);
• Ação redutor constitucional c/c desmembramento de 

holerite – professor ACADEPOL;

• Ação indenizatória por danos materiais – falta de 
reajuste anual;

• Ação de restabelecimento de incorporação.

Perfil: delegados aposentados

• Ação reversão de aposentadoria;
• Ação manutenção da classe;
• Ação férias e licença-prêmio;
• Ação ADPJ (retroativo);
• Ação redutor constitucional EC nº 41/2003 (pensão e 

aposentadoria);
• Ação ou mandado de segurança para isenção de im-

posto de renda e contribuição previdenciária, somente 
para aposentados portadores de doenças graves, se-
gundo rol da Receita Federal - Lei nº 7.713/88 ;

•     Ação para exclusão do IAMSPE.

ADPESP ESTREITA RELAÇÕES COM NOVOS DELEGADOS

A implementação do serviço de WhatsApp acompanha um esforço coletivo da Associação para 
atualizar os dados cadastrais dos associados e garantir que todos sejam devidamente informados sobre a atuação da 
ADPESP. Não fique por fora! Não deixe de entrar em contato com a Associação e atualize seus dados! Mas, atenção: 
para ter acesso ao WhatsApp Informa, é necessário cadastrar nosso número na agenda do seu celular - (11) 95126-2000.

WHATSAPP INFORMA - MANTENHA-SE ATUALIZADO!

Presidente da ADPESP em explanação aos 
novos Delegados
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Fernando David de Melo Gonçalves é o Secretário Geral da ADPESP na gestão do presidente Gustavo Mesquita 
Galvão Bueno. Aos 39 anos, é Delegado de Polícia há 10 e, como ele mesmo diz, um homem apaixonado pela pro-
fissão e pela possibilidade de atuar na proteção e no auxílio da população. Sobre a Associação, Gonçalves fala com 
ânimo e reitera o espírito da nova Diretoria e o que pensa sobre a carreira, a luta política e o Delegado associado.

FERNANDO DAVID DE MELO GONÇALVES

ADPESP: Dr. Fernando. Obrigado por nos receber. O que o levou a ser De-
legado de Polícia?

Dr. Fernando: Na realidade, fiz Direito porque a atividade jurídica sempre esteve no ramo familiar. Ou seja, 
sempre estive em contato com a atuação, o que me despertou um interesse imediato. Já na faculdade, tinha certeza, 
ao observar as diversas profissões envolvidas, que queria atuar no setor público. Daí a descoberta do Delegado de 
Polícia. Sempre admirei o trabalho da investigação, do sonho de uma polícia de Estado independente. Foi então 
que prestei concurso e ingressei na profissão em 2008. E me apaixonei. Fui designado na época para o 74º DP, em 
Taipas, uma região carente, com todos os problemas oriundos de uma comunidade periférica e esquecida. Ali, eu 
tive a oportunidade de resolver problemas, atuar junto às pessoas e fazer a diferença para aquelas vidas, que viam 
na Delegacia um lugar para renovar as esperanças. Eu era, como todos os Delegados, um herói anônimo, o que 
me fez desenvolver um carinho sem igual pela profissão e o desejo de defender nossas premissas e prerrogativas.

E Secretário Geral?

Eu confesso que nunca me imaginei como dirigente de uma associação do porte da ADPESP. Nosso grupo par-
tiu de um propósito, como nosso presidente sempre reitera. Reunimos pessoas idealistas, já com um trabalho e um 
sonho para nossas instituições classistas. Eu entendo que ser o Secretário Geral hoje é uma missão nobre e que me 
surpreende todos os dias. Aliás, estou de portas abertas para o associado que quiser desenvolver o diálogo, trazer 
sugestões. A ADPESP é a casa do Delegado, é a casa de todos nós.

CONTEÚDO EXCLUSIVO

CIRCUITO ADPESP
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo
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A implementação do serviço de WhatsApp acompanha um esforço coletivo da Associação para 
atualizar os dados cadastrais dos associados e garantir que todos sejam devidamente informados sobre a atuação da 
ADPESP. Não fique por fora! Não deixe de entrar em contato com a Associação e atualize seus dados! Mas, atenção: 
para ter acesso ao WhatsApp Informa, é necessário cadastrar nosso número em sua agenda – (11) 95126-2000.

WHATSAPP INFORMA - MANTENHA-SE ATUALIZADO!

E como o senhor avalia os primeiros meses de gestão?
Nesse primeiro momento, estamos colocando a case em ordem, entendendo o funcionamento da máquina, da 

burocracia e dos trâmites envolvidos em todos os setores da administração. Estamos procurando otimizar nossos 
serviços, trabalhar ainda mais pelo associado. Agora, de um ponto de vista mais amplo, entendemos a necessidade 
de ampliar o diálogo entre entidades de classe. Hoje, a ADPESP e o SINDPESP têm reuniões quinzenais, onde 
trocamos experiências e ideias, estabelecemos pautas e o norte de um trabalho executado em conjunto para, assim, 
encontrar uma aproximação mais contundente com o Delegado de Polícia.

E como isso pode ser feito?

Queremos criar um padrão. Um discurso de harmonia entre as bandeiras para legitimar nosso discurso. A cisão 
entre nós enfraquecia nossas pautas junto aos nossos governantes, que exploravam nossas divergências de forma 
oportunista. Nossa bandeira inaugural é justamente a aproximação entre a cúpula e a base, atuando como uma 
ponte para as melhores ideias e propostas. Esse nexo de causalidade entre o que temos e o que queremos obter é 
o que procuramos convergir.

Há receptividade por parte da classe?

Creio que nesse momento inicial é difícil dizer qual é o sentimento da Classe. Nós esperamos que a mensagem 
esteja chegando. Percebemos, porém, um estranhamento inicial, uma vez que era comum ver uma cizânia entre 
as entidades de classe. Mas, reiteramos que essa é uma parceria sincera. As pessoas que estão à frente das duas 
entidades, antes de tudo, são colegas, amigas, com curso de formação e especialização juntas. O que queremos é 
convencer os colegas que eles podem e devem trazer ideias para a Sede. Por isso, convidamos a todos que parti-
cipem, que nos procurem aqui em São Paulo ou que procurem seu diretor associativo ou sindical, para levar suas 
ideias. Muitas estão sendo trazidas, estamos catalogando, felizes porque é um tsunami de informações. O colega é 
essencial para a construção desse objetivo.

Como está o quadro associativo da ADPESP? O que tem sido feito para in-
crementar o número de associados?

Percebemos que está cada vez mais desbastado, com uma tendência de queda que vemos com extrema preocu-
pação. O problema não é só para a entidade, mas para a legitimidade da Associação nos pleitos levados aos gov-
ernantes e demais membros do Poder Público. Precisamos que os colegas nos entreguem um voto de confiança 
e voltem a se associar. Tragam ideias. Temos iniciativas novas e em conjunto com o Associado, como a denúncia 
de nossa desvalorização social em outdoors, anúncios de jornal, etc. O que nós queremos é convencer os colegas 
a voltarem para a ADPESP. Se saíram por algum motivo, seja ele qual for, que repensem. Podem ter certeza que a 
voz de vocês terá sempre um canal e recepção conosco.


