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OS 60 ANOS 
DA AEPESP 

N o dia 05 de outubro, na sede da Associação dos Escrivães de 
Polícia do Estado de São Paulo, foi comemorado os 60 anos 
de fundação da entidade.

O evento contou com a presença de diretores, associados e 
convidados, onde pelo sr. presidente da AEPESP, Renato Del 

Moura,  foi explicitado, na abertura dos trabalhos, a importância da entidade 
no contexto institucional e estrutural na defesa dos direitos do escrivanato 
paulista.
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No dia 05 de outubro, na sede da As-
sociação dos Escrivães de Polícia 
do Estado de São Paulo, foi come-
morado os 60 anos de fundação da 
entidade.

O evento contou com a presença de diretores, 
associados e convidados, onde pelo sr. presidente 
da AEPESP, Renato Del Moura,  foi explicitado, na 
abertura dos trabalhos, a importância da entidade no 
contexto institucional e estrutural na defesa dos di-
reitos do escrivanato paulista.

Em seu discurso, o presidente ressaltou a fi-
gura do primeiro Presidente Sr. Augusto Ribeiro 
Pacheco, conhecido como “Pachequinho”, o qual 
foi empossado no dia 05 de outubro de 1961, por 
centenas de escrivães na cidade de Santos. Em 
sua fala, o Presidente acrescentou que a sede da 
entidade mudou-se para Capital – SP, em 1963 
visto que a grande massa do escrivanato se en-
contrava nesta cidade. Em seguida em nome de 
todos os Presidentes, agradeceu a todos colegas 
Diretores e Conselheiros de todas as Diretorias e  
nominou todos os Presidentes até a data de hoje, 
ou sejam: José Cintra Cavalcanti, Fernando Mi-
randa Vilhena, José Benedito Sampaio Alves (três 
mandatos), CalixtoCalil, Itacil Pereira de Olivei-
ra, Gustavo Zieglitz de Castro Neves, Jarim Lo-
pes Roseira, Angelino de Oliveira Junior, Antonio 
Soares Neto, Horácio Garcia de Oliveira (quatro 
mandatos), José Vieira da Silva Junior, Oscar de 
Miranda (quatro mandatos) e o atual presidente 
Renato Del Moura.

Destacou Renato Del Moura que a Associação 
dos Escrivães sempre prestou relevantes serviços 
ao escrivanato e que duas conquistas foram mar-
cantes : A exigência de nível superior para a car-
reira, Lei 1067/2008 e a aquisição de sede própria 

em novembro de 2001.
Acrescentou em seu discurso que atual-

mente a AEPESP mantêm para uso de seus as-
sociados um departamento jurídico que atua 
junto à Corregedoria da Polícia, que impetra 
ações judiciais coletivas e individuais requi-
sitando direitos retirados pela Administração 
Pública; mantém também parcerias com escri-
tórios especializados em ações sobre aposen-
tadoria especial, férias e licença prêmios não 
pagas, restituição de classe superior quando 
da aposentadoria e outras ações pertinentes. 
Informou também que tramita Ação Direta 
de Inconstitucionalidade impetrada contra o 
famigerado desconto progressivo previdenci-
ário, o qual provocou um rombo nas finan-
ças das famílias do policial e dos servidores 
como um todo.

O senhor presidente esclareceu também que 
a AEPESP mantêm consultório dentário para 
tratamento básico, nutricionista (que pode aten-
der online), psicólogo (atende também online), 
observando o Sr. Presidente que o índice de sui-
cídio na Polícia Civil é muito grande e que o 
escrivão devido a carga de trabalho exorbitante 
necessita de assistência de profissional especia-
lizado. Outro ponto também é a presença de par-
ceria com a QSaúde, empresa de grande porte do 
ramo de plano de saúde e acrescentou uma pro-
moção com o Sam’s Clube, na qual ao se associar 
ao clube, o associado obterá vantagens diversas 
tais como a gratuidade da taxa de adesão do Sem 
Parar por 6 (seis) meses.

Ao final, o sr. presidente Renato Del Moura 
ressaltou da importância estrutural da instituição 
AEPESP, a qual estará lutando sempre em favor 
do escrivanato paulista, incansavelmente.

Os 60 anos da AEPESP

De: Paulo
Para aepesp@uol.com.br
Assunto: Atendimento Jurídico - 
Dr. Marcelo
Enviado em 05/08/2021 - 13:55
Recebida em 05/08/2021 - 13:55
Prezado colega, Presidente da AEPESP.
Gostaria de enaltecer a “Associação” pela 
qualidade do atendimento do Departamento 
Jurídico, na pessoa do Dr. Marcelo.
Sócio que sou há algumas décadas, nunca 
havia acessado nenhum serviço ou convê-
nio, até que, há algumas semanas, precisei de 
orientação jurídica por conta das dificuldades 
que venho enfrentando com meu pedido de 
aposentadoria.
Procurei  a assessoria jurídica da AEPESP e 
fui atendido pelo Dr. Marcelo.
O atendimento do Dr. Marcelo é diferencia-
do. É humanitário, de alta qualidade e com 
notório conhecimento jurídico. Todas as mi-
nhas dúvidas foram esclarecidas. Trata-se de 
um caso complexo e o Dr. Marcelo, do alto 
de sua generosidade e competência, repetiu as 
resposta do que demandei por diversas vezes, 
em diversas oportunidades diferentes, até que 
eu compreendesse plenamente.
Fico agradecido ao Dr. Marcelo e  parabenizo 

a diretoria da Associação pela brilhante asses-
soria jurídica que nos oferece.
O atendimento que recebi do Dr. Marcelo fez 
valer o vínculo com a Associação.
Muito obrigado.

Paulo Angelo de Noce
Escrivão de Polícia de Classe Especial 

Nosso Departamento Jurídico atende  os associados 
nas questões sobre previdência e administrativo.

É recompensador a esses profissionais o reconhecimento de suas ações. Constante-
mente recebem elogios por suas atuações tanto pessoalmente, como por e-mail, carta 
e mensagens em nossas redes sociais. Destacamos, como exemplo,  a mensagem abaixo:

VOLTA A SER OBRIGATÓRIO 
O RECADASTRAMENTO 
ANUAL NA SPPREV

Conforme publicação no site da SPPREV  o recadastramento anual 
voltou a ser obrigatório para os inativos, pensionistas civis e mili-
tares  a partir de 1º de setembro de 2021.

Detalhe importantíssimo: Os nascidos em 
janeiro a abril estão dispensados do 

recadastramento, que deverá ser realizado 
normalmente em 2022.

O calendário proposto pela autarquia fixa que:
Em SETEMBRO recadastram-se os nascidos em SETEMBRO E 
MAIO (se não se recadastraram ainda em 2021)
Em OUTUBRO recadastram-se os nascidos em OUTUBRO E JU-
NHO (se não se recadastraram ainda em 2021)
Em NOVEMBRO recadastram-se os nascidos em NOVEMBRO E 
JULHO (se não se recadastraram ainda em 2021)
Em DEZEMBRO  recadastram-se os nascidos em DEZEMBRO E 
AGOSTO (se não se recadastraram ainda em 2021)
Inativos e pensionistas civis e militares que já se recadastraram este ano 
de 2021 estão com a situação regularizada e não precisam repetir o proce-
dimento.
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A CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS SER-
VIDORES PÚBLICOS 
- CNSP, da qual a AE-
PESP é filiada, encami-
nhou e-mail onde informa 
o envio a Deputada Alice 
Portugal, solicitando voto 
contrário a PEC 32/2020. 
Abaixo, resumidamente, 
informamos o conteúdo 
do texto enviado:

São Paulo, julho de 2021.

FÓRUM DAS ENTIDADES - MAN-
DADO DE CIDADANIA
PEC 32/2020 - Governo Federal
Senhora Deputada 3ª Vice - Presidente 
ALICE PORTUGAL (PCdoB/BA)

As entidades representando mais de 1 

AEPESP E A  PEC 32/20
milhão de servidores públicos em todo 
o Brasil, ativos, aposentados e pensio-
nistas, reivindicam à Vossa Excelên-
cia que vote NÃO ao contido na PEC 
32/2020 - Reforma Administrativa, em 
tramitação na Comissão Especial para 
aprovação da Emenda Constitucional, 
rejeitando-a em razão das diversas 
insconstitucionalidades e ofensas aos 
direitos adquiridos constantes da Cons-
tituição Federal, ressaltando a impor-
tância das alterações e reflexos funda-
mentais na Administração Pública.
● Na proposta de EC 32/2020, 
atinge aqueles servidores que ingres-
sarem após sua aprovação, no entanto 
leis complementares que serão editadas 
por maioria simples poderá atingir aos 
servidores antigos.
● A proposta muda o sistema 
de ingresso ao serviço público, pre-
judicando a transparência da Admi-

nistração Pública. Também prejudica 
sensivelmente a estabilidade visto que 
algumas atividades terão esses benefí-
cios definidos em Lei Complementar.
● Outro ponto que são prejudi-
ciais são a forma de desligamento, por 
sentença judicial de órgãos colegiados 
e pela insuficiência de desempenho, 
por regra definida por futura lei ordi-
nária, sendo proposta inconstitucional, 
não havendo considerações as condi-
ções de trabalho, treinamento e até efi-
ciencia que o próprio Estado forneça ao 
servidor.
● O acúmulo de cargo não ocor-
rerá em áreas típicas do Estado. Isso 
ofende a igualdade constitucional, por-
que ai não se define quais são essas ati-
vidades.
● A remuneração será definida 
por Lei Complementar, o maior perigo 
está ai, haja visto que ofende disposi-

tivos constitucionais, tais como artigo 
5º, inciso XXXVI - Direito Adquirido 
e o artigo 37, inciso X - Revisão geral 
anual e o inciso XV - irredutibilidade.
● O projeto veda Licença Prê-
mio, aumento retroativo, adicional de 
Tempo de Serviço e outras. 

Nossa opinião perante esse projeto é 
que é uma excrescência e não estamos 
sozinhos nesse pensamento. Ele desali-
nha todo um processo de conquistas de 
várias associações, sindicatos e fede-
rações. A PEC 32 é nefasta e o Fórum 
das Entidades permanece encaminhan-
do propostas tentando ajustar, como 
medida de justiça, a retirada de direitos 
que o servidor tem e o Governo teima, 
insiste, cisma em retirar.

Renato Del Moura
Presidente

Publicada em 22/10, no Diário Oficial do Estado, a Lei Comple-
mentar nº 1.361, faz diversas alterações no regime de trabalho e remu-
neração de servidores.

Entre os pontos importantes da nova Lei estão:
1) a implantação da bonificação de resultados, vinculado ao desem-

penho institucional, para as outras secretarias de Estado, visto a Segu-
rança Pública já possuir;

2) revoga o abono de faltas;
3) revoga a demissão/dispensa por abandono criando a figura da 

inassuidade;
4) diminui o numero de ausências para 15 consecutivos e 20 interca-

lados;
5) diminui o número de afastamentos permitidos para formação de 

blocos de Licença Prêmio de 30 para 25;
6) a concessão de adicional de insalubridade produz efeito a partir 

do exercício no local ou atividade insalubre;
7) revogou a previsão de ajuste do adicional de insalubridade pelo 

IPC-FIPE;
8) o adicional deixa de ser pago quando o servidor estiver de licença 

prêmio;
9) a criação da Controladoria Geral do Estado, órgão vinculado dire-

tamente ao Governador do Estado; 
10) Autoriza o Procurador Geral do Estado a indicar servidores 

públicos estaduais para atuação, sem prejuízo de suas funções e de sua 
jornada de trabalho, como assistentes técnicos nas ações judiciais de 
competência da Procuradoria Geral do Estado, mediante o pagamento 
de honorário.

11) a possibilidade de instituição de sistema de compensação de 
horas para os servidores públicos;

12) a revogação do benefício de salário-esposa;
13) o estabelecimento do termo de ajustamento de condutas e 

criação de um modelo de procedimentos disciplinar restaurativo, com 
adoção de práticas auto-compositivas, não exclusivamente punitivas, 
para solução de conflitos de natureza disciplinar;

14) a simplificação dos procedimentos disciplinares de pequena 
ofensividade;

15) fim da conversão em pecúnia, no momento da aposentadoria, 
da licença-prêmio não gozada para aqueles servidores que tinham esse 
direito.

Nosso Departamento Jurídico está estudando outros impactos que 
possam prejudicar o servidor público.

ALESP APROVA PLC-26/21

Agenda
LEMBRETE:

Associado, reserve 
sua agenda 2022 
na Secretaria da 

AEPESP – pelo te-
lefone e whatsapp 
11- 3229-9014

Nos 60 anos da 
AEPESP

Agradecimentos: 
RDB Sociedade de 
Advogados, Am-

plius Corretora de 
Seguros e MZLume 
Gráfica, pela cola-
boração no evento.
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João Carlos R. Milho, Caio Roberto Monteiro, 
Renato del Moura - Presidente e Celso Apareci-
do de Arruda

Presidente da AEPESP Renato Del Moura e assessores do Deputado Campos 
Machado, Dr. João Carlos, advogado  e  Horácio Garcia Vice Presidente AE-
PESP

Viridiana Secretária Geral, Neide Diglio Lima, Il-
son Mirandola e João Carlos R. Milho.

Presdiente discursando sobre a importância da Associação

Dona Marcia, Dra Rita Seripieri - QSaúde, Dra Eli-
sabeth Massuno e o Presidente da IPA Prof Jarim

Atual Presidente Renato Del Moura ladeado pelos Ex 
Presidente Oscar de Miranda e Jarim Lopes Roseira

Escrivães 
Paulo 
Dantas, 
Fernan-
da, Pablo 
e João 
Carlos 

Colaborado-
res AEPESP, 

Beatriz, 
Cecília, 

Rosangela, 
Fernanda 

da Amplius, 
Kleber, Isa-

bel, Judimari 
e Gabriela

Sr. Edilson Tanaka 
- Sam’s Club, Dr. 

Aguinaldo Triumpho 
Avellar, Advogado, 
Presidente da IPA - 

Jarim Lopes Roseira, 
Vice Presidente da IPA 

- Rodomil Francisco 
de Oliveira e Secretá-
ria da IPA - Gabriela. 

Ao fundo o Tesoureiro 
da AEPESP Marcelo 

Pickler.

Dr Antonio Carlos Duarte Moreira - Pre-
sidente do Sindicato das Entidades Re-
presentativas de categorias dos Servido-
res Públicos no Estado de São Paulo e 
Conselheiro Vitalício da Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo - AFPESP
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Escrivão Gilberto P Marques e Moacir, Advogado 
AEPESP

Presidente da AFPCESP Lucy de Lima Santos e o 
Presidente da AEPESP Renato Del Moura

Presi-
dente do 
Conselho 
Fiscal 
Marcio 
Rodri-
gues

Atual 
Presidente 
Renato Del 
Moura e 
Ex. Pre-
sidentes 
Horacio 
Garcia 
e Jarim 
Lopes 
Roseira

Nilton, 
profes-
sor de 
inglês do 
IPA, José 
Airton, 
diretor do 
SEPESP 
e Marcelo 
Pickler

Escrivães Celso, Erica, Francisco, Silvia e Renato 
Del Moura

Diretor Jair Nunes e Conselheiro Jeremias Lauren-
tis 

Dr. Moacir, advogado da AEPESP, escrivãs Marisa e 
Silvania e Presidente da AEPESP Renato Del Moura

Erica Lopes Chefe Geral dos Escrivães da APA DGP e 
Renato Del Moura Presidente da AEPESP

Presidente da AEPESP Renato Del Moura e o con-
tador Dr. Marcos Pelaes

Secretaria Geral Viridiana e o Escrivão Pablo

Viridiana Secretária Geral e Silvia Maria Costa 
Vice Presidente
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AEPESP, em conjunto com o escritório de Advocacia Marcelo Rigonato, 
promoveu no dia 31/08/2021 uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados, relativo à nova Lei 13.709/2018, que foi apresentada pelo Sr. André 
Figueiredo, que é profissional certificado em compliance em proteção de 
dados CPC-PD, pela LEC Certification Board em parceria com a FGV-
-Projetos.

Após a abertura do evento pelo Sr. Presidente da AEPESP,  Renato Del 
Moura, a apresentação discorreu sobre a importância da lei, cujo principal 
objetivo é garantir a transparência e o correto tratamento dos dados das pes-
soas físicas, quer sejam de clientes ou colaboradores, bem como a adoção de 
medidas para a proteção e a privacidade dos dados.
Com a participação de alguns  Diretores e colaboradores da AEPESP, 
representantes de outras associações desta capital e de outras cidades, 
dúvidas referente a referida Lei e sua praticidade no dia a dia da entida-
de, foram devidamente sanadas pelo palestrante. 
Esta legislação entrou em vigor em 18/09/2020, sendo que a aplicação das 
sanções passou a vigorar em 01/08/2021 e segundo esclarecimentos do Sr. 
André Figueiredo, ela se aplica a todas as empresas que tratam dados pesso-
ais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado no 
tratamento dos dados pessoais.

A IMPORTÂNCIA DA LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

VISITA DOS 
CONSELHEIROS DA AFPESP

Advogados  
LGPD 

Diretoria, 
Palestrantes e 
funcionários/

colaboradores 
da AEPESP

Conselheiros da  AFPESP-Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo visitando a AEPESP

Dr. Arthur Marques da Silva Filho - Dr. Renato Del Moura e demais con-
selheiros

Nossa associada, Dra. Elisabeth Massuno, convidou conselheiros 
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo 
- AFPESP, para conhecerem a AEPESP, visto que o atual presi-

dente, Dr. Renato Del Moura foi durante um bom tempo, conselheiro da 
referida entidade. Estiveram presentes os conselheiros:

 EDUARDO PEREIRA DE QUADROS SOUZA
 HELENA NISKIER
 MARIA EDNA SILVA ROZA
 ANTONIO CARLOS DUARTE MOREIRA
 ARTHUR MARQUES DA SILVA FILHO
 ANTONIO CARLOS DE CASTRO MACHADO
 LETÍCIA JOBERT ANDRADE DE MELO
 EDNA PEDROSO DE MORAES

Os conselheiros têm função importantíssima na AFPESP, aprovam 
contas, deliberam sobre aquisição de bem de alto valor e elegem o pre-
sidente. Portanto uma responsabilidade descomunal. Destacamos que os 
conselheiros Eduardo Pereira de Quadros Souza, Ester Miriam Belo 
Rodrigues, Helena Niskier, Maria Edna Silva Roza, Ruy Galvão Cos-
ta, José Oswaldo Pereira Vieira, Leda Regina Machado de Lima, Fe-
res Sabino, Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Maria Auxiliadora Murad, 
Paulo César Correa Borges, Pedro Issamu Tsuruda e Rosemari Braga 
do Rosario, serão candidatos à reeleição no próximo pleito que se reali-
zará em novembro e deverão continuar a exercer o excelente trabalho que 
já executam.

Capa da publicação TAB da UOL, 
nosso associado, Edilton José Barros 
Azevedo,  é cantor. Possui 8 discos 
gravados, inclusive duetos com o 
ídolo popular Odair José, o sonho de 
fazer sucesso na juventude transfor-
mou-se em hobby.
Há 11 anos o Ed Azevedo passou a 
ser o chefe da frota do IML, coman-
dando uma equipe de 45 agentes que 
trabalham em turnos de 12 horas. A 
frota de 16 veículos com tração 4x4 
tem a inscrição "polícia científica" 

Um herói da Polícia Civil

nas laterais. "Não queria nada de IML ou rabecão na lataria para não baixar 
ainda mais o astral dos familiares, justo quando vivem  o pior momento de 
suas vidas". 
Nossos cumprimentos ao colega pelo reconhecimento e a visibilidade das car-
reiras policiais civis.
fonte: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/26/conduzindo-a-mor-
te-chefe-da-recolha-de-cadaver-tem-vida-dupla-como-cantor.htm  
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Em junho, fomos pro-
curados pela @zolafil-
mes , produtora da série 
“Bom dia, Verônica”, 
um thriller cuja trama 
envolve casos de vio-
lência contra mulheres. 
A série está na Netfli-
xBrasil . Solicitando 
indicações das escrivãs 
de polícia que atuavam 
em São Paulo. Indica-
mos e ajudamos a di-
vulgar a carreira que 
sempre é esquecida em 

Valorização da Mulher 
Escrivã de Polícia

Fonte: Fotos - instagram

Graziela Bregolin, escrivã de polícia de 
Ribeirão Preto

Talita Cognetti - escrivã de po-
lícia da DDM de Ribeirão Preto

Daniella Rosas - escrivã de Po-
lícia da DDM de Ribeirão Preto

Curso de Formação Tecnico Profissional de 
Escrivão de Polícia - Turma XV - 1988

 Muitos dos questionamentos de associados e não associados são : “o 
que a associação está fazendo contra o desconto previdenciário referente ao 
Decreto 65.021/20 e o Decreto 65.964/21, que regulamentou a Lei Estadual 
1354/20?”
 Esclarecemos e informamos exaustivamente que existem em tramita-
ção no STF, duas ações diretas de inconstitucionalidade de nºs 6361 e 6367, as 
quais AINDA não foram julgadas.
 Em 21 de agosto de 2021, o Desembargador Francisco Casco-
ni relatou decisão na ação direta de insconstitucionalidade nº 2150329-
92.2020.8.26.0000, a qual foi movida pela Confederação Nacional dos Servi-
dores Públicos - CNSP, onde a nossa associação é filiada e faz parte da referida 
ADI. Em sua relatoria o ilustre Magistrado em seu último parágrafo aponta:
“Assim sendo, estando a questão central da presente ação direta em debate no 
âmbito da mais alta Corte de Justiça nacional, de rigor o sobrestamento do fei-
to até julgamento definitivo, pelo C. Supremo Tribunal Federal, das ADI’s nºs 
6.361 e 6.367. Int. São Paulo, 24 de agosto de 2021 - Des. Francisco Casconi 
- Relator Assinatura Eletrônica”

 Portanto, enfatizo que a decisão final sobre a inconstitucionalidade da 
Lei Estadual 1354/20 (Decreto 65.021/20), está condicionada ao julgamento 
em definitivo das ADIs no Supremo Tribunal Federal.

AÇÕES CONTRA O DECRETO 
Nº  65.021/20 
(DESCONTO SOBRE PREVI-
DÊNCIA DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS)

Em 29 de julho, a Diretoria Executiva e os Conselhos Fiscais e Delibera-
tivos reuniram-se na Assembléia Geral Ordinária, conforme publicação 
anterior em nosso jornal. 
Os debates fixaram-se sobre a administração da entidade, balanços patri-
moniais, etc , e também nos projetos apresentados sobre a reestruturação 
das carreiras.

Reunião da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos 
Fiscais e Deliberativos

séries e filmes pelo mundo. As postagens, com nossas colegas, 
encontram-se no instagram da produtora.
Agradecemos a divulgação e felicitamos tanto a produtora e seu 
pessoal, como também e principalmente a Sra. Ilana Casoy, cria-
dora da personagem.

Vem ai a segunda temporada.




