
11

APMP
em Ação

Órgão Informativo da Associação Paulista do Ministério Público - Gestão 2013/2014               Nº 16 - Setembro 2014

APMP conquista qualidade ISO 9001
Certificação garante profissionalização dos atendimentos e serviços prestados

Certificação é o resultado de 
mais de um ano de esforço 
coletivo, quando a Associa-

ção contratou uma consultoria para 
treinar os funcionários de todas as 
sedes e regionais e implantar o Sis-

Associação requer 
pagamento integral 
do auxílio-mudança

A APMP protocolou reque-
rimento para que o auxílio-mu-
dança, benefício concedido aos 
membros do Ministério Público do 
Estado de São Paulo que necessi-
tem mudar-se de comarca por re-
moção ou promoção, passe a ser 
pago integralmente.           Página 4.             

                                 

Substitutos devem 
ter integralidade 
da aposentadoria

A diretoria da APMP reque-
reu em setembro medida para 
defender a integralidade da apo-
sentadoria dos promotores de 
Justiça substitutos que ingres-
saram no Ministério Público do 
Estado de São Paulo a partir de 
janeiro de 2013.              Página 3

Durante o evento, a dire-
toria da APMP fez um balanço 
da gestão 2013-2014. O presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti 
destacou a busca por maior efi-
ciência e profissionalismo com 
a certificação ISO 9001 e tam-
bém por transparência, com a 

‘O fato é que a APMP está ficando cada vez mais profissional’, afirmou Felipe Locke Cavalcanti
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tema de Gestão da Qualidade. Em 
agosto deste ano, a APMP passou 
por rigorosa auditoria e conquis-
tou o inédito certificado. O ISO 
9001 é mais uma ação da atual 
diretoria da APMP no sentido de 

promover uma gestão austera 
de despesas, com planejamento 
adequado, otimização de recur-
sos, transparência e atendimen-
to ainda mais eficiente a todos 
os associados.         Páginas 6 e 7

Águas de São Pedro abrigou o 10º  
Encontro dos Aposentados da Associação

exposição, na área restrita de 
site da entidade de classe, de 
toda a sua movimentação finan-
ceira. Nas atividades culturais e 
de recreação, os participantes 
do evento se divertiram com a 
banda “All You Need Is Love”, 
cover dos Beatles. Páginas 8 e 9
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

CARTAS

GESTÃO PROFISSIONAL E INDEPENDENTE

A qualidade do atendimento da 
APMP conquistou uma chancela incon-
testável: a certificação com o ISO 9001, 
vitória que merece a manchete desta 
edição (leia notícia nas páginas 4 e 5). 
Este é o resultado de mais de um ano 
de esforço coletivo. No período, a Asso-
ciação contratou uma consultoria para 
treinar os funcionários de todas as se-
des e regionais e implantar o Sistema 
de Gestão da Qualidade. Em agosto 
deste ano, passamos por rigorosa au-

ditoria e  fomos 
 coroados com 
o inédito cer-
tificado. Esta é 
a APMP: profis-
sional e independente. Nosso compro-
misso é unicamente com os interes-
ses da classe.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

Paulista do Ministério Público

“Quero cumprimentar a APMP 
pela excelente organização da viagem 
a Aparecida do Norte e Guaratinguetá, 
para visita à Basílica e à casa do Santo 
Frei Galvão. A equipe de apoio portou-
se dentro das mais elevadas tradições 
de nossa Associação, valendo referên-
cia especial à coordenadora Ana Mary, 
ao motorista Antônio, aos funcioná-
rios Tiago, Janaína e Luiz Henrique. To-
dos eles foram prestimosos, atenciosos, 
desdobrando-se por cuidar de todos e 
dando atenção especial e cuidados aos 
mais idosos do grupo, como foi o caso 
de meu pai, com 96 anos. Os ônibus, 
confortáveis e seguros, foram conduzi-
dos de forma responsável e toda a via-
gem correu muito bem. Sinto-me extre-
mamente gratificado de ter participa-
do, com tantos colegas e familiares, de 

evento espiritualmente edificante, den-
tro da amizade e coleguismo dos distin-
tos associados e familiares.” 
– Hugo Nigro Mazzilli, procurador de 
Justiça aposentado

“Quando vi o projeto ‘Memórias 
dos Aposentados’, da diretora Cyrdê-
mia da Gama Botto, pensei: ‘Os gran-
des projetos são de mentes que estão 
muito abertas’. Um projeto desses vai 
fazer com que as histórias dos nossos 
aposentados não sejam esquecidas. Que 
essas coisas que nós passamos na car-
reira possam, de alguma maneira, che-
gar aos novos, e ver como foi construí-
do este Ministério Público. Com que di-
ficuldade! Lembrar à época da máquina 
de escrever, com todo aquele carbono. 
E chegar até hoje, com todas as facili-
dades que se têm da informática. Digo 
muito que foi um projeto abençoado, foi 
uma inspiração abençoada. Parabéns à 
APMP e parabéns à Cyrdêmia, que teve 
esta iniciativa brilhante. Tenho certeza 
que vai ser um sucesso pleno.” 
– Maria Salete de Miranda, promoto-
ra de Justiça aposentada

APMP REQUER AUXÍLIO-
MORADIA NO MPSP
O Supremo Tribunal Federal 

concedeu, em setembro, liminar de-
terminando que as Magistraturas es-
taduais têm  direito a receber o auxí-
lio-moradia. Considerando o principio 
da similaridade, as carreiras do Minis-
tério Público também deverão ser be-
neficiadas. A diretoria da APMP proto-
colou, em 26/09, requerimento à PGJ 
solicitando a implementação imedia-
ta do pagamento mensal do auxílio-
moradia, benefício que já consta da 
Lei Orgânica Estadual. O pleito já ha-
via sido feito anteriormente pela en-
tidade de classe em 01/10/2013, ba-
seada no art. 181, inciso IV da lei aci-
ma mencionada, que determina que o 
pagamento é legal, já que não há mo-
radia oficial para membros do Minis-
tério Público no Estado de São Paulo.

RELATOR DÁ PARECER 
 FAVORÁVEL AO SUBSÍDIO

O deputado federal Sandro Ma-
bel (PMDB/GO), relator pela Comissão 
de Trabalho Administração e Servi-
ço Público da Câmara Federal, votou 
pela aprovação integral do Projeto 
de Lei 7.917/2014, que dispõe sobre 
novo valor de subsídio para os minis-
tros do Supremo Tribunal.  O projeto 
pretende, no seu artigo 1º, estabele-
cer novo subsídio para os ministros 
daquela Corte, correspondente a R$ 
35.919,05, o que corresponde um au-
mento de 16,11%. O valor estabeleci-
do pela PL levou em conta a compen-
sação entre os índices inflacionários 
ocorridos desde o envio do Projeto de 
Lei nº 12.041, de 2009, e os reajustes 
atribuídos ao subsídio dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal.
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Em  18/09, a APMP requereu ao pro-
curador-geral de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa, que propo-

nha Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) face ao Artigo 3º da Lei 14.653/11, 
frente ao § 14 do Art.126 da Constituição 
do Estado, norma que só admite o regi-
me de previdência complementar des-
de que instituído com posterior convê-
nio. A medida visa defender a integrali-
dade da aposentadoria dos promotores 

APMP defende a integralidade da 
aposentadoria dos substitutos

A partir de manifestação da SPPREV, entidade de classe requer ao PGJ que proponha Adin

de Justiça substitutos que ingressaram 
no Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP) a partir de janeiro de 2013.

A APMP faz o requerimento após 
ter conhecimento sobre manifestação da 
São Paulo Previdência (SPPREV), que ex-
pediu ofício à Procuradoria-Geral de Jus-
tiça (PGJ) em 17/06/2014 solicitando in-
formações sobre as pessoas que ingres-
saram no MPSP após 21/01/2013 e que 
tiveram desconto de 11% nos seus ven-

cimentos, a título de contribuição pre-
videnciária, porque “com tais informa-
ções, a São Paulo Previdência providen-
ciará os cálculos para fazer a devolução 
dos valores pagos a maior”. Em manifes-
tação anterior, mas sem o conhecimento 
da posição da SPPREV, a APMP já havia 
manifestado a sua concordância com a 
posição do PGJ em incluir os novos co-
legas no regime previdenciário anterior, 
quando alertou que a Associação Pau-
lista dos Defensores Públicos (Apadep) 
também havia entrado com ação coleti-
va visando a inclusão dos defensores no 
sistema previdenciário antecedente mas 
teve a antecipação de tutela indeferida 
em primeiro e segundo graus.

HISTÓRICO - Por decisões de 
04/12/2013 e de 14/04/2014, a PGJ de-
terminou que os membros do Ministério 
Público e os funcionários que ingressa-
ram depois de 21/01/2013 deveriam ter 
o regime de aposentadoria da integrali-
dade (Emenda Constitucional 41). Com 
isso, passou a ser descontado mensal-
mente o valor de R$ 2.383,30 na folha 
de pagamento dos promotores de Justi-
ça. Já os juízes paulistas empossados em 
25/02/2013 têm desconto mensal de R$ 
482,92 relativos à previdência – obser-
vando que o convênio entre o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) 
e de outros órgãos com a Fundação de 
Previdência Complementar do Estado de 
São Paulo (SP Prevcom) só seria aprova-
do em 23/06/2014.

Em 10/06/2014, a PGJ encami-
nhou consulto à SP Prevcom indagando 
se os membros do MPSP poderiam per-
manecer no regime de integralidade até 
que houvesse convênio de previdência 
complementar. A SP Prevcom remeteu 
a consulta à Previc, órgão regulador na-
cional, que afirmou que quem ingres-
sou depois de 21/01/2013 está sujeito 
ao regime do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). Logo depois disso, a 
SPPREV enviou o ofício à PGJ informan-
do que fará os cálculos para fazer a de-
volução de valores pagos.

A APMP enviou, em 26/09, ofí-
cio à PGJ reiterando solicitação ante-
rior, de julho de 2014, para pagamento 
da diferença retroativa dos vencimen-
tos dos promotores de Justiça substi-
tutos no período entre 2001 e 2005. O 
benefício, inclusive, já foi reconhecido 
pela administração superior.

O ofício enviado solicita infor-
mações sobre o teor de eventual deci-
são tomada por força de requerimento 
enviado à PGJ em 28/07, que solicita-
va o pagamento imediato dos valores, 
para os substitutos, incluindo os vita-
liciados; a forma de cálculo decorren-
te desta diferença; o cronograma de 
elaboração dos cálculos, assim como 
o setor responsável pelos mesmos, e 
informações precisas sobre a inclusão, 

A APMP protocolou, em 17/09, 
ofício dirigido ao ouvidor do Ministério 
Publico, Fernando José Marques, solici-
tando providências para que haja res-
posta, pela PGJ, a um pedido de cer-
tidão sobre cálculo de diárias feito há 
quatro meses.  A APMP pede que se es-

Requerido pagamento da diferença
retroativa do período de 2001 a 2005

Diárias: ouvidor foi acionado sobre 
 requerimento não atendido pela PGJ

ou não, de previsão de liquidação do 
passivo na proposta orçamentária de 
2015, enviada ao Executivo. “A APMP 
aguarda resposta da PGJ e segue em 
defesa dos interesses dos promoto-
res de Justiça substitutos”, afirmou o 
1º vice-presidente da APMP, Marcio 
Sérgio Christino.

clareça a forma do cálculo, valor base, 
critérios de correção monetária e inci-
dência de juros, cronograma de elabo-
ração e informações sobre, se inserida 
na Proposta Orçamentária para 2015, 
previsão de recursos financeiros para 
inicio da liquidação do passivo.

Marcio Christino, 1º vice-presidente da APMP
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Associação requer auxílio-mudança integral
Pagamento está limitado a R$ 5.699,49, mas valor correto é de R$ 22.797,99 (equivalente a 30 diárias)

A diretoria da APMP protoco-
lou em 25/09, ao procurador-geral de 
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, 
requerimento para que o auxílio-mu-
dança, benefício concedido aos mem-
bros do Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP) que necessitem 
mudar-se de comarca por remoção ou 
promoção, passe a ser pago integral-
mente. Hoje, esse pagamento está limi-
tado a R$ 5.699,49, quando o valor cor-
reto a ser pago é de R$ 22.797,99 (equi-
valente à 30 diárias), conforme os arti-
gos 181, inciso III, e 184 da Lei Comple-
mentar 734/93, regulamentada pelo Ato 
Normativo 41/94.

Vale salientar que tal regulamento 
legal não traz qualquer previsão de restri-
ção desta verba, que tem caráter indeniza-
tório. O documento enviado à PGJ solicita 
ainda que o benefício seja pago em valor 
integral, além de uma cópia da decisão que 
determinou a limitação dos valores e o pa-
gamento imediato dos valores glosados. 

PAE deve ter 
juros e incidência 

retroativa
Diante do princípio da isonomia, 

a APMP protocolou, em 09/09, ofício ao 
procurador-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa, solicitando que o Mi-
nistério Público utilize 1% de juros de 
mora mensais para atualização da Par-
cela Autônoma de Equivalência (PAE) e 
corrija os meses em que não foi aplica-
do. Tais juros estes foram desprezados 
desde que iniciaram os pagamentos das 
parcelas no dia 10 de cada mês. 

A Associação ressalta que os mem-
bros do Ministério Público devem ter o 
mesmo tratamento dispensado pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJSP) aos desembargadores e juízes, 
que recebem crédito idêntico com inci-
dência de juros moratórios.

Recentemente, pesquisando sobre 
os índices de correção da PAE, a APMP 
apurou que atualmente ela é atualizada 
unicamente pela Tabela Prática para Cál-
culo de Atualização dos Débitos Judiciais 
do TJSP, na qual está expressa que “não 
estão incluídos os juros moratórios, ape-
nas a correção monetária”.

Reuniões do Conselho Superior do  Ministério 
Público poderão ser transmitidas online

Foi aprovada por unanimidade em 
16/09, pelos membros do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP), moção 
de apoio para que as sessões daquele co-
legiado passem a ser transmitidas online, 
em tempo real, e que as pautas, que hoje 
são postadas apenas na área virtual restri-
ta (Intranet) do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo sejam liberadas para o 
público geral. A moção deverá ser enca-
minhada, agora, ao procurador-geral de 
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, que 
também preside o CSMP mas não estava 
presente à reunião, pois cumpria agenda 

de compromissos em Brasília. A reivindi-
cação de transmissão ao vivo de todas 
as reuniões do CSMP já havia sido feita 
antes, e reiterada em diversas ocasiões, 
pelos conselheiros José Oswaldo Molinei-
ro e Pedro de Jesus Juliotti. E reforçada, 
também, pela APMP, que inclusive emitiu 
um ofício oferecendo sua estrutura, apa-
relhagem e profissionais para realizar as 
transmissões. A entidade de classe de-
fende que um órgão que delibera sobre 
a carreira dos membros do Ministério Pú-
blico deve ter suas reuniões acompanha-
das pela classe.

REUNIÃO DA CONAMP - O 1º tesoureiro Marcelo Rovere representou a APMP 
na 5ª reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), realizada em 04/09 em Ouro Preto (MG). A reu-
nião ocorreu durante o XI Congresso Estadual do Ministério Público de Minas 
Gerais, que é promovido pela Associação Mineira do Ministério Público (AMMP).
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Decisão sobre a transmissão das reuniões do CSMP agora está nas mãos do procurador-geral de Justiça
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MINHA PROMOTORIA
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TAC é proposta para retirar  revista de circulação
Editorial da publicação Vogue Kids trouxe, em setembro, crianças retratadas em poses sensuais

A Promotoria da Infância e da Ju-
ventude do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP), 

representada pela promotora de Jus-
tiça Fabíola Moran Faloppa, reuniu-se 
em  15/09 com os advogados da Glo-
bo Conde Nast para tratar do editorial 
de moda infantil publicado na Revista 
Vogue Kids, intitulado “Sombra e Água 
Fresca”, no qual crianças são retratadas 
em poses sensuais. Para o Ministério 
Público, a publicação violou o princípio 
da proteção integral à criança, previs-
to pela Constitução.

A promotoria propôs a assinatu-
ra de Termo de Compromisso de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), no qual a 
Globo Conde Nast se compromete a re-
tirada da revista que veicula o editorial 
“Sombra e Água Fesca” de circulação; 
a realização de contrapropaganda para 
a próxima edição da revista, atenden-
do-se ao disposto no artigo 60 do Có-
digo do Consumidor, isto é, que seja ela 
“divulgada pelo responsável da mesma 
forma, frequência e dimensão e, pre-
ferencialmente no mesmo veículo, lo-
cal, espaço e horário, de forma capaz 
de desfazer o malefício da propaganda 
enganosa ou abusiva”; exigência pré-
via da autorização do uso de imagem 
das crianças e adolescentes envolvidas 
nos ensaios fotográficos da revista. O 
descumprimento deste acordo estaria 
sujeito ao pagamento de multa em va-
lor a ser determinado. 

Indagada a respeito da decisão 
da Justiça do Trabalho que determinou 
a retirada das revistas, a promotora 
Fabíola Moran Faloppa, que é direto-
ra do Departamento de Patrimônio da 
APMP, ressaltou que somente a Justi-
ça comum Estadual detém competên-
cia para decidir a respeito de questões 
que envolvam o direito à proteção inte-
gral preconizado no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA).

Em entrevista ao jornal Folha 
de S.Paulo, a psicóloga Laís Fontenelle 
afirmou que nas fotos publicadas pela 
Vogue Kids “existe uma clara adultiza-
ção precoce das crianças”.

COLAR CRUZ DE HONRA - O promotor 
de Justiça Mário Augusto Vicente Ma-
laquias foi condecorado com o Colar 
Cruz de Honra Constitucionalista duran-
te evento realizado na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (Alesp) 
no dia 28/08. A honraria foi concedida 
pela Sociedade Veteranos de 32-MMDC, 
em função do trabalho desenvolvido 
pelo promotor em casos de reintegra-
ção de posse, com intervenção direta, 
desde reuniões preparatórias até con-
ciliação em áreas ocupadas, evitando 
conflitos com forças policiais.

MEDALHA JÂNIO QUADROS - As pro-
motoras de Justiça Nathalie Kiste Mal-
veiro, Silvia Chakian de Toledo Santos 
e Valéria Diez Scarance Fernandes, do 
Grupo de Atuação Especial de Enfren-
tamento à Violência Doméstica (Ge-
vid), receberam no dia 15/09, em ses-
são solene na Câmara Municipal de 

São Paulo, a Medalha Jânio Quadros. 
A homenagem foi prestada pelo traba-
lho realizado que realizam em parce-
ria com a Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) no enfrentamento da violência 
doméstica. “Estamos muito honradas”, 
comentaram conjuntamente, à APMP, 
as três promotoras.

HOMENAGEM DA DO 24º BPM/I - O 
promotor de Justiça Marcos Tadeu 
Rioli, da Comarca de Casa Branca, 
foi homenageado pela Polícia Mili-
tar no dia 19/09, em solenidade re-
alizada no 24º Batalhão do Interior 
(BMP/I), em São João da Boa Vista. 
Os comandantes das quatro compa-
nhias pertencentes àquele Batalhão 
– Casa Branca, Espírito Santo do Pi-
nhal, Mococa e Vargem Grande do 
Sul – escolheram o promotor como 
homenageado civil pelo trabalho re-
alizado por dez anos naquela região.



6 APMP em Ação - Abril - 20136 APMP em Ação - Setembro  2014

Gestão profissional de fato: APMP conquista certificação ISO 9001
Associação contratou consultoria para treinar funcionários de todas as sedes e regionais e 
 implantar o Sistema de Gestão da Qualidade; após rigorosa auditoria, recebeu o certificado
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A qualidade e o profissionalismo do atendimento e dos 
serviços prestados pela APMP conquistaram uma chan-
cela incontestável: a certificação com o ISO 9001, con-

junto de requisitos e normas técnicas que atestam a confiança 
de que a organização é capaz de fornecer regularmente pro-
dutos e serviços que atendam às necessidades e as expectati-
vas dos associados, e que estão em conformidade com as leis 
e regulamentos aplicáveis. A conquista é o resultado de mais 
de um ano de esforço coletivo, quando a Associação contra-
tou uma consultoria para treinar os funcionários de todas as 
sedes e regionais e implantar o Sistema de Gestão da Quali-
dade. Em agosto deste ano, a APMP passou por rigorosa au-
ditoria e conquistou o inédito certificado.

A certificação com o ISO 9001 é mais uma ação da atual 
diretoria da APMP no sentido de promover uma gestão auste-
ra de despesas, com planejamento adequado, otimização de 
recursos, transparência e atendimento ainda mais eficiente a 
todos os associados. “Agradeço, em nome da diretoria, todo 
o trabalho que foi realizado. Contamos com o apoio de todo 
o corpo de funcionários, inclusive de uma Comissão que foi 
formada voluntariamente e que nos ajudou a apontar erros e 
encontrar a forma adequada e necessária para que sejamos 
uma Associação melhor para os membros do Ministério Públi-
co. São os nossos recursos humanos que fazem a APMP fun-
cionar tão bem. Este resultado nos deu ainda mais certeza de 
que esta diretoria tomou a direção certa”, afirma o presiden-
te da APMP, Felipe Locke Cavalcanti.

A primeira medida 
para a certificação foi con-
tratar a Versáttil Consultoria, 
empresa especializada que, 
por mais de uma ano, orien-
tou e treinou os funcionários 
de todas as sedes e regionais 
para a implantação do Siste-
ma de Gestão da Qualidade e 
certificação com o ISO 9001. 
“A organização, a associação 
que presta serviços, tem que 
ter um bom funcionamento. 
Não basta só atender o cliente; tem que ter um bom gerenciamen-
to interno”, enfatizou, na palestra de apresentação aos funcioná-
rios, em setembro de 2013, o consultor da Versáttil José Antonio 
Mendes. Ele trabalhou com os funcionários e com a diretoria da 
APMP em colaboração com o consultor Cezar Belmonte. Agora, 
com o ISO 9001, os atendimentos e serviços prestados são divi-

Consultoria treinou os funcionários por mais de um ano

Presidente Felipe Locke Cavalcanti e consultor José Antonio Mendes falam aos funcionários no início do processo, em 2013
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Com o certificado: Juliana Oliveira, Ricardo Roxo, Antonio Mendes, Paula Lamenza, Felipe Locke Cavalcanti, Ednaldo Pedro, Marcelo Rovere, Cyrdêmia Botto, Gabriel Bittecourt e Paulo Penteado

didos em uma série de processos, e não mais em departamen-
tos e setores estanques. “É um tipo de organização que traz da-
dos exatos sobre as principais necessidades dos associados”, co-
menta Bruno Anacleto, encarregado do Departamento Financei-
ro da Associação e um dos três funcionários que compuseram 
a comissão que implantou o Sistema de Gestão da Qualidade.
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Gestão profissional de fato: APMP conquista certificação ISO 9001
Ednaldo Pedro, da Rina Brasil, que auditou todos os setores da Associação para a certificação, 

teve ‘alto grau de satisfação’ pelo envolvimento e dedicação dos funcionários e da diretoria

7APMP em Ação - Setembro  2014

Em agosto, após o longo período de treinamento de seus 
funcionários em todas as sedes e regionais, a APMP passou 
por uma minuciosa e rigorosa auditoria feita por Ednaldo 

Pedro, da empresa Rina Brasil. Durante cinco dias, ele questionou 
os responsáveis e pelo menos um funcionário de cada um dos 21 
processos de atendimento e prestação de serviços da entidade 
de classe paulista. O resultado: o auditor teve “alto grau de sa-
tisfação” e recomendou a certificação da APMP com o ISO 9001.

“Nunca peguei uma empresa com processos tão bem fun-
damentados e com tanto envolvimento de todas as áreas. Du-
rante a auditoria, nos chamou a atenção tamanha convicção e 
confiança dos gestores. A Associação não queria só um diploma 
para colocar na parede, mas sim a qualidade e excelência efeti-
vas na prestação de serviços”, elogiou Ednaldo Pedro. “Por isso, 
nós, da Rina Brasil, pretendemos recomendar o ‘case’ da APMP 
para a lista do Inmetro, para que meçam o nosso trabalho pelo 
resultado da Associação, de tão alto grau de satisfação que tive-
mos com este trabalho”, revelou o auditor.

A rigorosa auditoria, em agosto, foi feita na capital, nas se-
des Executiva e Social, no Fórum da Barra Funda e nas dependên-
cias do prédio da rua Cristóvão Colombo, na Regional de Santos 
e na Sede Litorânea, em São Sebastião. “Ao final, constatou que 
todos os departamentos da APMP têm profissionais especializa-
dos e que dominam os processos em que estão envolvidos”, con-
tou Juliana Paula de Oliveira, supervisora do Departamento de 
Turismo e voluntária na Comissão de Gestão da Qualidade, que 
acompanhou a auditoria.

A execução dos inúmeros aten-
dimentos e serviços prestados e a to-
mada de decisões pela diretoria da 
APMP atingiu um nível de organização, 
controle e embasamento sem prece-
dentes a partir da certificação com o 
ISO 9001. Com a implantação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade, todos 
os processos internos passaram a ter 
registro sistemático, o que permite o 
acompanhamento de todas as etapas 
de cada atendimento e a geração de 
indicadores mensais que permitem à 
diretoria analisar o cumprimento das metas. O resultado é a 
contínua melhoria do atendimento. Segundo Ricardo Roxo, 
gerente do Departamento de Informática e um dos três fun-
cionários que compuseram a comissão que implantou o Sis-
tema de Gestão da Qualidade, a definição de fluxo para cada 
processo facilita o trabalho. “É um passo-a-passo que deixa 

Registros de todos os atendimentos geram indicadores

ISO 9001 permite registro, acompanhamento e análise das metas e resultados, que norteiam a gestão
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Com o certificado: Juliana Oliveira, Ricardo Roxo, Antonio Mendes, Paula Lamenza, Felipe Locke Cavalcanti, Ednaldo Pedro, Marcelo Rovere, Cyrdêmia Botto, Gabriel Bittecourt e Paulo Penteado

muito claro a entrada e a saída do processo e a responsa-
bilidade de cada um”, explica. “Com a ISO 9001, temos re-
gistrado todos os atendimentos, dos mais simples aos mais 
complexos. No final de cada mês, todos os gestores dos pro-
cessos encaminham indicadores que permitem apurar se as 
metas foram cumpridas”, completa Roxo.
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APMP NA IMPRENSA APMP faz balanço de 
gestão durante evento 
em Águas de São Pedro

Entidade de classe adotou Sistema de Gestão da Qualidade

A diretoria da APMP fez um balan-
ço da gestão 2013-2014 para os 
participantes do 10º Encontro 

de Aposentados realizado em Águas de 
São Pedro (SP) entre 11 e 14/09. Entre 
outros pontos de sua exposição, o presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti destacou 
a busca por maior eficiência com a cer-
tificação ISO 9001 (leia notícia nas pá-
ginas 4 e 5). Para ser ainda mais trans-
parente, a entidade de classe mostra-
rá, na área restrita de seu site, toda a 
sua movimentação financeira.

“O fato é que a APMP está fi-
cando cada vez mais profissional”, 
afirmou o presidente da APMP. “No 
Departamento Médico, negociações 
com a operadora Lincx resultaram em 
um inédito reajuste zero para o pla-
no de saúde em 2014. Já no Turismo, 
a diretoria consegue, hoje, repassar 
100% das vantagens obtidas aos cole-
gas. Prova da satisfação dos associa-
dos é que no Departamento de Segu-
ros atingimos picos mensais de 100% 
de renovação”, acrescentou.

Felipe Locke Cavalcanti lembrou 
também das melhorias feitas nas sedes 
Campestre e Litorânea e a reformula-
ção feita nos restaurantes do Fórum 
da Barra Funda e da Sede Social, que 
tiveram rigoroso estudo para redução 
de custos, o que permitiu incremento 
de 40% na receita sem alteração no 
valor da refeição, garantindo, assim, 
a autossustentabilidade dos espaços.

Sobre a defesa das prerrogati-
vas e direitos dos colegas, Felipe Locke 
Cavalcanti citou a recente mobilização 
no Congresso Nacional para aprova-
ção da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 63, que institui adicional 
por tempo de serviço para os mem-
bros do MP e da Magistratura, e tam-
bém o acompanhamento do Projeto de 
Lei (PL) 7917/14, para implementação 
de subsídio que representaria reajus-

te de 16,11% no salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, atingin-
do diversos cargos do Judiciário, Legis-
lativo e Executivo.

Já na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, a APMP tem conversado com par-
lamentares sobre o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 34/2014, que trata, en-
tre outros itens, da implantação do auxí-
lio-saúde e do novo regime de remune-
ração para os membros do MP. O presi-
dente da entidade de classe falou ainda 
sobre o requerimento à Procuradoria-
Geral de Justiça para que aplique juros 
moratórios na Parcela Autônoma de Equi-
valência (PAE), o que não tem ocorrido.

Nas atividades culturais e de re-
creação, os participantes do evento se 
divertiram com a banda “All You Need 
Is Love”, cover dos Beatles (leia texto 
na página 8).
DIRETORIA - Compareceram também 
ao 10º Encontro de Aposentados, re-
presentando a diretoria da APMP, o 1º 
vice-presidente Marcio Sérgio Christino, 
o 2º vice-presidente Gabriel Bittencourt 
Perez, o 1º secretário Paulo Penteado 
Teixeira Junior, o 2º secretário Alexan-
dre Mourão Tieri, o 1º tesoureiro Mar-
celo Rovere, os assessores especiais 
da presidência Antonio Luiz Benedan e 
Antonio Visconti, a diretora do Depar-
tamento de Aposentados Cyrdêmia da 
Gama Botto, os membros do Departa-
mento de Aposentados Antonio Sergio 
Caldas de Camargo Aranha, Irineu Tei-
xeira de Alcântara, José Benedito Tarifa, 
Paulo Norberto Arruda de Paula e Ulisses 
Butura Simões, e a diretora do Departa-
mento de Relações Públicas e de Even-
tos Paula Castanheira Lamenza.  Tam-
bém marcaram presença os integrantes 
do Conselho Superior do Ministério Pú-
blico (CSMP) José Oswaldo Molineiro e 
Sergio Neves Coelho e o secretário do 
Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores Walter Paulo Sabella.

QUESTIONAMENTOS 
 SOBRE FUNDAÇÃO CASA

A edição 819 da revista Carta 
Capital, que circulou em setembro, 
trouxe notícia sobre os questiona-
mentos feitos pelo Ministério Públi-
co sobre os gastos e serviços ruins da 
Fundação Casa. “Não estamos ques-
tionando a necessidade de se ter um 
investimento elevado. Ao contrário, 
é importante. O que a gente observa 
é o investimento muito elevado para 
uma contrapartida tão insatisfatória”, 
disse, à reportagem, o promotor Tia-
go de Toledo Rodrigues. O texto des-
tacou também que, “além da investi-
gação nas contas, os promotores en-
traram em agosto com uma ação ci-
vil pública contra o governo Geraldo 
Alckmin e a Fundação por superlota-
ção em 91,37% das unidades que com-
pões o sistema”. E listava os promoto-
res envolvidos na análise dos contra-
tos e licitações: Daniela Hashimoto, 
Daniela Romanelli da Silva, Elisa De 
Divitiis Camuzzo, Fábio José Bueno, 
Fernanda Chuster Pereira, Fernan-
do Henrique de Freitas Simões, Julisa 
Nascimento de Paula, Pedro Eduardo 
de Camargo Elias (suplente do Con-
selho Fiscal da APMP), Ricardo Brai-
ner Zampieri, Santiago Miguel Naka-
no Perez e Tiago de Toledo Rodrigues 
(que também é coordenador adjunto 
dos Grupos de Estudos e membro do 
Conselho de Estudos e Políticas Insti-
tucionais - Conepi). Em 25/09, os pro-
motores de Justiça Daniela Hashimo-
to, Pedro Eduardo de Camargo Elias, 
Santiago Miguel Nakano Perez e Tiago 
de Toledo Rodrigues compareceram a 
uma audiência de conciliação no Fó-
rum João Mendes, na Vara da Infância 
e da Juventude, com representantes 
da Fundação Casa e do Governo do 
Estado. Não houve acordo. “A situa-
ção na Fundação Casa está bem pior, 
muitos adolescentes continuam sen-
do soltos por ausência de vagas no in-
terior do Estado. Os juízes querem in-
ternar, provisoriamente, mas não tem 
vagas”, comentou, naquela ocasião, o 
promotor de Justiça Pedro Eduardo de 
Camargo Elias.
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O início da noite de 17/09 foi de 
descontração e confraterniza-
ção no prédio do Ministério Pú-

blico do Estado de São Paulo (MPSP), 
na Rua 13 de Maio, no Centro de São 
Paulo, que abriga também a Escola Su-

COVER DOS BEATLES - A banda “All You Need Is Love”, co-
ver dos Beatles, foi a grande atração da noite de 12/09, du-
rante o 10º Encontro dos Aposentados da APMP, no Hotel 
Senac, em Águas de São Pedro (SP). Mais de 200 pessoas 
dançaram e se divertiram relembrando os grandes sucesso 
da banda inglesa nos anos 1960. Os integrantes do conjun-
to usam roupas e instrumentos idênticos aos dos originais. 
“Relembrei a minha adolescência”, afirmou a diretora do 
Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, 
responsável pela ideia de contratar a banda. 

EXCURSÃO DA APMP - No sábado (27/09), a APMP organi-
zou uma excursão para as cidades de Aparecida e Guaratin-
guetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Cerca de 50 
associados, que viajaram em dois ônibus, visitaram a Basíli-
ca de Nossa Senhora Aparecida, onde acompanharam cele-
bração de missa e visitaram suas dependências. No período 
da tarde, dirigiram-se para Guaratinguetá, onde almoçaram 
e visitaram a Casa do Frei Galvão, que tem como curador o 
promotor de Justiça aposentado e associado à APMP José 
Carlos Ferreira Maia.

APMP levou Happy Hour para o 
prédio do MPSP da Rua 13 de Maio

Procuradores e promotores participaram de evento com coquetel e jazz ao vivo com saxofonista Fo
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perior do Ministério Público (ESMP). Or-
ganizado pelo Departamento de Even-
tos da APMP, o Happy Hour ofereceu 
coquetel ao som de jazz ao vivo, com 
um saxofonista, para os procuradores 
de Justiça e promotores designados na 

2ª Instância. “Foi uma noite muito es-
pecial. Reunimos diversos colegas para 
uma confraternização há muito espera-
da”, afirmou Paula Castanheira Lamen-
za, diretora do Departamento de Re-
lações Públicas e de Eventos da APMP. 
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CERTIFICADO ISO 9001 CONFERIDO À APMP:


