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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 08/2016S 

 

 

 

LOCAL: Auditório RUBENS MARCHI – Rua Manoel da 
Nóbrega, n.º 242.  

INÍCIO: 19h05  

TÉRMINO: 20h30 

 

 

 

Aos TRINTA E UM DIAS do mês de AGOSTO de 2016, no 

Auditório Rubens Marchi, situado na Rua Manoel da Nóbrega, nº 242, 

realizou-se REUNIÃO ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de 

Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais. Os trabalhos 

tiveram início às 19h05 com a presença de 27 integrantes, cujos nomes 

constam do livro próprio de presença. Abertos os trabalhos, assumiu a 

presidência Sua Excelência o Doutor ARTHUR MEDEIROS NETO, DD. 

Procurador de Justiça e Secretário Executivo: I – Inicialmente, o Senhor 

Presidente saudou e agradeceu a presença de todos, em especial, a do 

Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, DD. Subprocurador-Geral de 

Justiça de Planejamento Institucional, bem como a do Dr. Fabio 

Ramazzini Bechara, 15º Promotor de Justiça do I Tribunal do Júri e 

Secretário Executivo da Procuradoria-Geral de Justiça, que se fizeram 
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presentes para trazer informes sobre a Central do Processo Digital, 

instituída pelo Ato Normativo nº 972/16 – PGJ, e sobre os avanços do 

Ministério Público na área da informática. Em obediência ao primeiro 

item da pauta, previamente estabelecida e devidamente publicada, foi 

aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior, cuja leitura foi 

dispensada.   II – Em seguida, anunciou o Senhor Presidente que Sua 

Excelência o DD. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio 

Smanio, que, anteriormente, havia anunciado sua presença na reunião, 

apresentou suas escusas e esclareceu que não poderia comparecer ao 

encontro em razão de um compromisso inesperado em Brasília. III – Na 

sequência, relatou o Senhor Secretário que no presente mês a 

Procuradoria de Justiça contou com 60 (sessenta) membros em 

exercício, sendo 35 Procuradores de Justiça, 15 (quinze) Promotores de 

Justiça designados com prejuízo das funções e 10 (dez) Promotores de 

Justiça sem prejuízo das funções, estes por período de quinze dias. 

Informou, também, que foram distribuídos, no mês de agosto 4.912 

habeas corpus, havendo uma sobra de 235 feitos. Observou, ainda, que 

de janeiro a agosto deste ano foram distribuídos 38.668 habeas corpus. 

IV - Após, Sua Excelência comunicou que haverá reunião da 

Procuradoria de Justiça com os Promotores de Justiça que atuam nas 

audiências de custódia e com o Centro de Apoio Operacional Criminal 

para tratar da questão dos mandados de segurança que buscam 

propiciar efeito ativo a recursos em sentido estrito. V – A seguir, o Ilustre 

Presidente esclareceu que houve considerável redução do número de 

pareceres em habeas corpus atinentes à tese LEP 19, razão pela qual 

se deliberou aguardar por mais um mês antes da decisão sobre a 

manutenção ou não da referida tese. VI – Posteriormente, o Senhor 

Secretário noticiou o recebimento de ofício enviado pelo Doutor Antônio 

José Martins Branco, DD. Procurador de Justiça, no qual demonstra 

preocupação sobre a questão da determinação do indiciamento depois 

do oferecimento de denúncia, deliberando Sua Excelência que o tema 
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seja discutido na próxima reunião. Informou, ainda, que o relatório final 

da visita de inspeção realizada pela Corregedoria-Geral do Ministério 

Público em maio deste ano já foi recebido, no qual foi apontado que a 

Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança 

Criminais está em ordem; VII – Dando andamento aos trabalhos, o 

Senhor Presidente passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Doutor 

Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Subprocurador-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional, que reiterou as escusas de Sua Excelência o 

Procurador-Geral de Justiça e teceu considerações acerca dos avanços 

buscados para aprimorar o CTIC (Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação) e das dificuldades no procedimento de digitalização de 

inquéritos policiais. O Ilustre Subprocurador-Geral de Justiça discorreu, 

ainda, sobre a Central do Processo Digital e os esforços realizados pelo 

Ministério Público em avançar na área da informática e do processo 

digital, com a participação, inclusive, de comitê integrado por técnicos de 

informática e de membros do Ministério Público, dentre estes o Doutor 

Antônio Calil Filho, DD. Procurador de Justiça, integrante desta 

Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança 

Criminais. Mencionou, ainda, o Senhor Subprocurador-Geral, que, no 

esforço para o aprimoramento do sistema de informática, têm sido 

realizadas reuniões com vários outros órgãos, dentre eles o Egrégio 

Tribunal de Justiça e a Secretaria Nacional de Informática e, na 

oportunidade, passou a palavra ao Excelentíssimo Doutor Fábio 

Ramazzini Bechara, DD. Promotor de Justiça, que relatou sobre os 

problemas vivenciados na questão da informática como os da 

digitalização, do desenvolvimento do processo digital, da plataforma e-

SAJ e da interoperabilidade com o Tribunal de Justiça, e discorreu, 

inclusive, acerca das soluções em andamento. Durante a exposição, 

diversos Procuradores de Justiça elaboraram perguntas e apresentaram 

observações, oportunidade em que alguns parabenizaram a iniciativa da 

Procuradoria-Geral de Justiça em comparecer à reunião para prestar 
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informes sobre o assunto acima citado. Alguns dos Procuradores de 

Justiça que se manifestaram foram os Doutores Paulo Reali Nunes, 

Ricardo Prado Pires de Campos, Antônio Calil Filho, Gilberto Martins 

Lopes, Eduardo Marcelo Mistrorigo de Freitas, Luiz Cyrillo Ferreira 

Júnior, Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira e Carlos Eduardo 

Fonseca da Matta, além do Senhor Secretário. VIII – Por fim, diante da 

ausência de outras manifestações e havendo nada mais digno de nota 

para ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a presente reunião às 20h30. Lida e achada 

conforme, vai a presente ata redigida em 04 (quatro) laudas somente no 

anverso, assinada pelo Excelentíssimo Doutor ARTHUR MEDEIROS 

NETO, DD. Procurador de Justiça e Secretário Executivo, que 

magistralmente regeu os trabalhos, e por mim José Cláudio de Melo 

Costa, Promotor de Justiça Designado, que secretariou os trabalhos 

desta reunião ordinária. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
ARTHUR MEDEIROS NETO 

 Procurador de Justiça 

Secretário Executivo 

 
JOSÉ CLÁUDIO DE MELO COSTA 

Promotor de Justiça Designado 


