
Associação dos Funcionários da Fundação Procon SP
 CNPJ 03.124.926/0001-87

ATA DE REUNIÃO 
COMISSÃO DE REPRESENTANTES SETORIAIS

I. Dia, hora e local:  03/02/2017, a partir das 16h00, realizada na sede da AFProcon.

II. Presença:

Diretores da AFProcon: José Roberto (presidência), Claudia Foschiera (administrativo)
Denise  Martins  (comunicação),  Luiz  Henrique  (jurídico),  Ana  Roberta  (financeiro),
Laercio Godinho (relações institucionais), Antônio Vieira (Conselho Fiscal).

Representantes Sede: Luis Fernando (DAOC/At. Distância),  Giovana Faedo (DAOC/At.
Distância), Silvia Helena (DAOC/At. Distância), Alessandra Sampaio (DAOC/Financeiro),
Patrícia  Teixeira  (DAOC/Serv.  Essenciais),  Vagner  Calvacante  (Posto  Itaquera),  Fábio
Savatin (Posto Sé), Hilma Araujo (DEP), Ricardo Lisboa (DFISC), Haroldo Zillig (DPE), Ana
Lucia Menezes (PGE).

Representantes dos Núcleos Regionais:  Gabriel  Escudero (Santos-Cons.  Fiscal),  Silvia
Piche  (Bauru-Cons.  Fiscal),  Daniel  Rodrigues  (S.  J.  Rio  Preto),  Fernando  Roberto
(Sorocaba).

III. Apontamentos e Decisões

O  presidente  da  AFProcon,  José  Roberto,  deu  início  à  reunião  fazendo  uma
retrospectiva sobre o que aconteceu desde a greve de 2016 e o processo de eleição da
nova  direção  da  associação,  no  qual  houve  dificuldade  para  formação  de  chapas.
Também falou sobre o atual contexto político e econômico, e o cenário do Procon-SP.
Fez um apelo para o apoio coletivo dos servidores, com comprometimento e empenho,
visando a conquista das demandas em curso e as que surgirem. 

Em  seguida,  houve  a  apresentação  da  pauta  e  de  todos  os  representantes.  Vale
registrar a ausência de funcionários da área administrativa.

O  presidente  da  AFProcon  pediu  ao  representante  da  DPE  (Haroldo  Zillig)  que
procedesse com os informes sobre as ações judiciais em andamento, com exceção ao
Quinquênio, que seria tratada pelo Diretor Jurídico (Luiz Henrique Sartorio).

Por sugestão do representante da DPE (Haroldo), inverteu-se a ordem da tratando-se
primeiramente das ações judiciais em andamento, por se tratar de temas de cunho
informativo, conforme a seguir:
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Ações judiciais em andamento

a) Dissidio Coletivo – 2014/2015

Informou que, em 30/01/16, o processo foi concluso para julgamento dos embargos de
declaração. A Patrícia/DAOC comentou que, após o julgamento, poderá haver recurso e
o mesmo subir para o TST.

b) Sexta Parte

Haroldo/DPE lembrou que estão na Intranet: a lista dos funcionários que têm direito à
sexta parte (Portaria Interna DEX nº 20, de fevereiro de 2016), que é decorrente da
ação de obrigação de fazer, bem como o formulário para sua solicitação. As pessoas
que forem atingindo o tempo devem preencher o referido formulário e entregar à CRH.
Quem  não  estiver  na  lista  poderá  procurar  o  Diretor  Jurídico  da  AFP  para  que
encaminhe  os  respectivos  documentos  ao  escritório  do  Dr.  Aparecido  Inácio.  A
Patrícia/DAOC  pontuou  que  o  interessado  poderá,  também,  entrar  com  ação
individual.  Alguns  colegas  levantaram  casos  pendentes.  A  Hilma/DEP,  por  exemplo,
citou uma colega que trabalhou parte no Procon e parte na Fundação Casa. O Procon
não aceitou alegando que só pagaria o tempo cumprido no próprio órgão. A ação ainda
está em curso e a pretensão é abarcar a todos os associados quanto a este direito.

c) Indenizatória – STEPs (anterior ao PCCES atual)

O Haroldo/DPE informou que, em primeira instância, a sentença foi indeferida e está
aguardando a  subida  dos  autos  para  o TRT.  Alguns  representantes  lembraram que
foram  feitas  avaliações  que  não  resultaram  em  promoção  e  que  quem  entrou
individualmente conseguiu as 03 (três) letras correspondentes. Lembrou-se também
que esta ação é patrocinada pelo escritório do Dr. Inácio Aparecido.

d) Quinquênio;

O Diretor Jurídico (Luiz Henrique) deu os informes sobre a tramitação desse processo.
Foi  debatida  a recente decisão de que só  seriam beneficiados  os  funcionários  que
constavam na ata da assembleia realizada para autorizar o ingresso da referida ação.
Lembrou-se  também  que  muitos  colegas  que  não  estavam  naquela  assembleia
entregaram documentos ao Dr. Inácio, responsável pelo processo, e os mesmos não
foram inclusos no processo. O Diretor Jurídico discorreu sobre a reunião do dia 30/01,
no  escritório  do  Dr.  Inácio,  solicitada  por  iniciativa  de  um  grupo  de  funcionários.
Esclareceu que, em relação ao fato de não terem sido juntadas as listas dos associados
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da época e a dos que passaram procuração ao referido escritório, o Dr. Inácio afirmou
que não o fez porque houve um entendimento para abranger a todos os associados.
Disse  que,  na  ocasião,  alguns  juízes  pediam  documentação  específica  e,  se  fosse
preciso, o escritório já teria as procurações em mãos. O recurso feito neste mês contra
a  decisão  da  juíza  de  primeira  instância,  tem  como  objetivo  abranger  todos  os
associados quanto a esse direito, bem como promover a execução provisória dos que
estão  na  lista  da  assembleia  (antecipação  do  pagamento  a  esses).  A  servidora
Hilma/DEP relatou que esteve nesta reunião e que ela foi pedida por um grupo de
funcionários que entrou no concurso de 1997, revoltados com a decisão da juíza de
primeira instância na fase de execução. Segundo ela, a decisão afetou a todos, mas
quem tem 20 anos de Procon sofreu muito mais. Disse que o objetivo da reunião foi
obter informações mais claras e, após as explicações dos advogados (Dra. Silva e Dr.
Inácio), as dúvidas foram sanadas. O Diretor de Relações Institucionais da AFP, Laercio
Godinho, reforçou que aqueles associados que não estiverem na referida lista podem
procurar  o  advogado  da  associação  no  plantão  realizado  mensalmente  (segunda
quarta-feira  de  cada  mês)  ou  conversar  com  outro  advogado  para  saber  se  deve
aguardar o resultado do recurso ou se é conveniente entrar com uma ação individual,
lembrando que há desconto no valor dos honorários no caso de se utilizar os serviços
do  escritório  contratado  pela  AFP  (pagamento  de  apenas  15%  de  honorários  sem
qualquer custo inicial). 

O Haroldo/DPE, o Gabriel/NR Santos e o Luis/DAOC salientaram a necessidade de a
AFP  publicar  em  seu  blog  todas  as  informações  sobre  as  ações  em  andamento,
inclusive os contatos dos advogados e os números dos processos, compromisso que já
havia sido assumido pela atual gestão.

Negociações com a SJDC: continuidade das tratativas iniciadas durante a
greve

a) Processos de Progressão e Promoção (2014/2015);

O Presidente da  AFP  explicou  que,  entre  idas  e  vindas  em várias  instâncias,  esses
processos  restaram  indeferidos.  Informou  que  o  CODEC  (órgão  técnico  da  SEFAZ)
proferiu decisão negativa quanto a lista de remanescentes de 2014 enviada pela CRH,
após  várias  discussões.  Salientou  que  as  sucessivas  estagnações  desses  processos,
apesar  de haver  provisão orçamentária,  demonstram que se  trata de uma questão
política e não técnica.  Destacou que na última reunião com a AFP, o Secretário da
Justiça, Márcio Elias Rosa, sinalizou que este seria um dos itens de maior possibilidade
de  negociação  e  solicitou  um  dossiê  a  DEX  contendo  cópia  dos  processos,
histórico/resumo dos mesmos, fundamentos e que tudo fosse feito em uma linguagem
de fácil compreensão. Este pedido foi feito no dia 09/01, durante a reunião com a AFP,
quando  se  estipulou  prazo  para  entrega  dos  referidos  documentos,  qual  seja,  dia
16/01. Na ocasião, a associação se propôs a colaborar e a DEX confirmou que o dossiê
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seria feito a quatro mãos. Entretanto, surgiram diversas dificuldades para este trabalho
conjunto se efetivar e o dossiê ainda não foi  entregue. Entre os obstáculos estão o
acesso aos documentos relativos aos processos e a falta de alinhamento entre setores
responsáveis  por  este  tipo  de  dado,  informação  e  estudo.  A  associação  continua
tentando colaborar. Vários representantes destacaram que a demora para resolução
desta  questão  vem  causando  muito  desgaste  e  desmotivação.  A  Diretora
Administrativa, Cláudia Foschiera, ressaltou que há questões técnicas e orçamentárias
que só serão rompidas com uma negociação política. 

b) Processo de Aditivo dos Técnicos em Defesa do Consumidor e de Informática;

O Presidente da AFP discorreu sobre a natureza desse pleito, afirmando que, para os
técnicos que não tem progressão, a proposta é que seja criada a evolução vertical com
três níveis (I, II e III). Esclareceu que não sabe se a proposta é a mais adequada, no
entanto surgiu como promessa de compensação dos técnicos por terem sido postos
“em  extinção”,  tendo  inclusive  havido  provocação  do  MPT  na  ocasião,  ficando
consignado em audiência entre o Procon e as entidades representativas dos servidores
que  a  Fundação  daria  prosseguimento aos  atos  necessários  para  a  implementação
desse  pleito.  Explicou  que  tal  aditivo  implicará  também  na  readequação  da  faixa
salarial do EPDC-I em 20%, para que haja simetria salarial com as demais faixas (II a VI)
e diferenciação entre o EPDC-I e o TPDC). Salientou que esse processo já foi negado
duas vezes, primeiramente por causa do período eleitoral e posteriormente em virtude
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à possibilidade de se buscar esse pleito por
via judicial, explicou que na gestão anterior foi pedido um estudo sobre o tema aos
advogados, mas não houve parecer satisfatório. Assim, a AFP solicitará novo estudo
para avaliar  se  há viabilidade para  ingresso  de uma ação judicial  nesse  sentido.  O
representante  da  Regional  Santos,  Gabriel  Escudeiro,  lembrou  o  exemplo  do  TJSP,
quando houve equalização entre os técnicos e especialistas, em 2015. O presidente da
AFP recordou que o próprio MPT emitiu parecer contrário a essa possibilidade quando
a Fundação Procon ventilou promover essa mudança (alçar os Técnicos a Especialistas
sem concurso público aberto).

c) Aumento do Piso Salarial dos servidores

O José Roberto afirmou que o pleito objetiva beneficiar os servidores dos cargos com
menor remuneração e que o próprio Secretário de Justiça demonstrou interesse na
defesa do mesmo. Quanto a esse pedido não há ainda processo em andamento, e será
necessário encaminhar primeiramente proposta factível a partir de estudos que foram
solicitados pelo Secretário e que está sendo elaborado, fazendo parte do dossiê que
lhe será entregue.
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d) Reposição salarial ref. setembro/2015 a agosto/2016;

O presidente da AFP lembrou que o Secretário da Justiça não desejava a aprovação do
índice oficial (9,13%) na reunião do Conselho Curador, mas a discussão de um índice
menor, sob a justificativa de que o índice oficial seria de difícil aprovação. No entanto,
foi convencido pelo representante dos servidores e demais conselheiros a aprovar esse
índice e depois promover as investidas junto ao Planejamento. Explicou também que o
Secretário de Justiça se comprometeu a levar os demais pleitos ao Planejamento antes
da reposição salarial,  por  entender  ser  esta  de  maior  complexidade  para  eventual
aprovação. 

Dissidio Coletivo – 2015/2016

a) Retomada de conversas com o advogado da AFProcon e com o Sindicato (SISPESP)

O José Roberto informou que as dificuldades na relação com o Sindicato continuam,
sendo  que  havia  uma  reunião  agendada  para  início  de  janeiro  entre  a  AFP  e  o
Sindicado,  com vistas a retomada das conversas para eventual  ingresso de ação de
dissídio/2015-2016, desmarcada posteriormente por iniciativa do presidente deste, por
intervenção dos delegados sindicais do Procon. Relatou que não há unanimidade de
posicionamentos entre os diretores do Sindicato quanto à atuação conjunta com a AFP
na  defesa  dos  pleitos  dos  servidores  do  Procon.  Contudo,  a  intenção  é  continuar
contato com a diretoria  do Sindicato em busca de entendimento sobre o eventual
ingresso de ação de dissidio coletivo 2015/2016. O servidor Fabio Savatin (Posto Sé)
sugeriu  que  essa  questão  fosse  posta  para  discussão  em  Assembleia  Geral  com  a
presença dos delegados sindicais.  O servidor  e Conselheiro Fiscal,  Gabriel  Escudero
(Regional Santos) propôs a criação de um sindicato das administrações indiretas como
forma  de  resolver  problemas  dessa  natureza  quanto  ao  eventual  ajuizamento  das
ações de dissidio coletivo. O servidor e Conselheiro Fiscal Antonio Vieira explicou que
houve  no passado  uma tentativa  de  fundação  de  sindicato,  mas  que  perdeu se  a
oportunidade.  Também  foi  proposto  que  se  faça  contato  com  as  associações  e
sindicatos de outros órgãos da pasta para saber como estão tratando a questão do
dissídio.

Planejamento 2017 – Plano de Metas:

Em virtude do prolongamento das discussões dos itens anteriores, este ponto da pauta
não fora tratado, ficando para ser posto na próxima oportunidade.  

Outros informes e manifestações:

a) Comissão para alteração do Regulamento Pessoal
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O José Roberto informou que foi um dos pleitos da negociação com a DEX na gestão
anterior  o  aumento de  tempo dos  diretores  da  AFP  para  realização das  atividades
representativas,  no  entanto  a  DEX  não  concedeu  tal  pedido,  alegando  que  isso
somente poderia ser feito com a alteração do Regulamento de Pessoal, para o que
seria  necessário  que  uma  proposta  de  alteração  fosse  enviada  a  apreciação  do
Conselho Curador. Dessa forma, a AFP decidiu pela formação de uma comissão que
deverá se responsabilizar pela formatação de proposta de alteração do Regulamento
de Pessoal, tendo como objeto este e outros pontos passíveis de alteração. 

b) Assembleia Geral 

Também comunicou que será preciso realizar uma assembleia geral preferencialmente
no próximo mês de maço para tratar do dissídio de 2015/2016, entre outros pontos,
independentemente das negociações paralelas com o governo que deverão ocorrer
através do Secretário da Justiça. Ressaltou que a mobilização é necessária para lastrear
todas  as  ações  da  diretoria  da  AFP.  Uma  enquete  deverá  ser  feita  com  os
representantes  para  se  definir  a  data  da  assembleia.  Em  seguida  a  Diretora  de
Comunicação,  Denise  Martins,   procedeu com a  leitura de uma nota  publicada no
jornal O Estado de São Paulo sobre o contingenciamento de 5 bilhões e medidas para
redução de gastos que serão implementados pelo governo do estado.

c) Campanha do álcool e do fumo

O servidor Luiz Fernando (representante da DAOC – Atendimento Eletrônico) discorreu
sobre a falta de transparência na participação dos funcionários na campanha de álcool
e fumo, e sugeriu que a AFProcon tente fazer alguma intervenção em busca de solução
para  o  problema.  A  servidora  Hilma  Araújo  (representante  da  DEP)  fez  imediata
intervenção, informando que já havia feito proposta de refazimento dos critérios para
participação dos servidores na campanha de fiscalização do álcool e fumo, com vistas
a corrigir injustiças e diminuir prejuízos aos servidores, principalmente dos setores que
menos participam (DAOC e DFISC) por agrupar maior número de servidores. Também
comunicou  que,  na  próxima  semana,  haverá  uma  reunião  na  DEX  para  tratar  da
referida proposta, sendo que o resultado seria informado à AFProcon. O presidente da
AFP consignou que, caso não se solucionasse a demanda com a aceitação da proposta
apresentada pela servidora Hilma, a associação tomaria as devidas providências.

d) Núcleos Regionais (convênio Unimed e outros assuntos)

Os representantes dos Núcleos Regionais demonstraram grande preocupação com o
fim do contrato com a Unimed Fesp previsto para julho/2017 e a nova licitação que
está em preparo,  vez  que esta empresa é  a  que melhor  atende aos  servidores  do
interior. Questionou-se a possibilidade de se fazer duas licitações, uma para a capital e
outra para o interior. A servidora Hilma considerou que o assunto deve ser tratado com
a  máxima  brevidade  e  a  servidora  Patrícia  (representante  DAOC)  lembrou  que  na
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licitação é preciso indicar os hospitais que o convênio deve abranger. A servidora Sílvia
(representante  da  Regional  Bauru)  sugeriu  e  informou  que  prepararia  um  abaixo-
assinado dos  servidores  das  regionais  para  ser  entregue a AFP,  que por  sua vez  o
encaminharia em oficio à DEX/DAF, para que se levasse em consideração as condições
das regionais, quando do processo licitatório.  

O servidor Fernando (Regional Sorocaba) pontuou que os Núcleos Regionais possuem
diferentes problemas, que cada uma tem uma realidade difícil e que não há apoio do
Procon para se discutir e buscar sanar os problemas sofridos.

Os  representantes  das  Regionais  mencionaram  ainda  a  falta  de  uniformização  dos
procedimentos  de trabalho,  especialmente,  de  fiscalização,  além da inexistência  na
Fundação de uma agenda de atividades que os contemple, inclusive, com as mesmas
ações realizadas na sede. Sugeriram que a AFProcon fortaleça o discurso de que as
prometidas reuniões regulares com a DEX/ATAR são necessárias.

Por fim, o presidente da AFP declarou que é preciso lutar para mudar a cultura de
relacionamento com os Núcleos Regionais, entendendo haver uma dívida da AFP com
os servidores lotados no interior. Por esta razão que se negociou com a DEX para que
fosse possível a participação de um representante de cada Regional nas reuniões de
representantes,  como uma forma de partilhamento de seus  problemas e  realidade
para que todos sejam fortalecidos. Informou ainda que no plano de metas da AFP para
2017,  consta  a  realização  de  visitas  a  todos  os  Núcleos  Regionais,  para  melhor
conhecer a realidade e as necessidades e trocar experiências, bem como se tentará
otimizar  o  uso  da  Internet,  para  que  se  possa  melhorar  a  comunicação,  como  a
realização de videoconferências, por exemplo. Por derradeiro, agradeceu a presença
dos representantes e pediu que sejam multiplicadores dessas discussões.  

Nada mais a discutir, foi encerrada a reunião da Diretoria da AFProcon às 19h.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2017.
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