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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 09/2016S 

 

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

INÍCIO: 19h00  

TÉRMINO: 19h55 

 

 

Aos VINTE E OITO DIAS do mês de SETEMBRO 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 19h00 com a presença de 21 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 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, relatou o Senhor Secretário 

que no presente mês a Procuradoria de Justiça contou com 51 

(cinquenta e um) membros em exercício, sendo 37 Procuradores de 
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Justiça e 14 (quatorze) Promotores de Justiça designados com prejuízo 

das funções. Esclareceu que, excepcionalmente, não foram designados 

Promotores de Justiça sem prejuízo das funções. Informou, também, 

que foram distribuídos, no mês de setembro, até a presente data, 4.121 

habeas corpus, havendo uma sobra de 407 feitos. III – Em seguida, Sua 

Excelência comunicou que houve uma queda significativa do número de 

casos em que era aplicada a tese LEP 19, mas o Dr. Ednilson Andrade 

Arraes de Melo, Promotor de Justiça designado na Procuradoria, 

elaborou um modelo adaptado à Súmula Vinculante nº 56, do Supremo 

Tribunal Federal, para encaminhamento aos analistas. IV – Informou, 

ainda, que houve reunião do Centro de Apoio Operacional Criminal com 

os Promotores de Justiça que atuam nas audiências de custódia, 

ocasião em que participaram os Doutores Pedro Henrique Demercian e 

Ricardo Prado Pires de Campos, DD. Procuradores de Justiça da nossa 

Procuradoria, que trataram de cuidar, dentre outros pontos, da questão 

dos mandados de segurança que buscam propiciar efeito ativo a 

recursos em sentido estrito. Ressaltou, inclusive, que a Secretaria 

preparou alguns recursos, dentre eles agravo regimental, para serem 

utilizados nos casos mais graves. V – A seguir, o Ilustre Presidente 

passou a palavra ao Dr. Ricardo Prado Pires de Campos que fez um 

resumo do que ocorreu na reunião sobre a audiência de custódia, 

observando que esta contou com representantes da Polícia Militar e da 

Polícia Civil do Estado de São Paulo. Trouxe, ainda, uma observação do 

Dr. Pedro Henrique Demercian: a da necessidade de os mandados de 

segurança serem intentados apenas nos casos em que houver 

teratologia da decisão, a fim de não reforçar a jurisprudência contrária 

ao posicionamento do Ministério Público. Repassou, também, algumas 
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estatísticas relativas ao número de mandados de segurança interpostos 

pelos Promotores de Justiça que atuam nas audiências de custódia da 

Capital, bem como ao número de libertações ocorridas nelas, sendo 

ressaltado que pouco mais da metade dos presos é solta nessas 

ocasiões. O Ilustre Procurador de Justiça revelou, ainda, que se apurou 

que poucas foram as reclamações de presos sobre abusos cometidos 

por policiais e lembrou que foram trazidos pela Promotora de Justiça 

que atua na área da violência doméstica, a Dra. Valeria Diez Scarance 

Fernandes, importantes dados de pesquisas sobre as circunstâncias em 

que é mais provável a ocorrência de feminicídio, sendo, em virtude 

disso, preciso buscar a manutenção da prisão do agressor em tais 

situações. O Senhor Presidente informou que verificará a possibilidade 

de a Promotora de Justiça participar de alguma reunião da Procuradoria 

de Justiça, para trazer informações mais detalhadas. Durante os 

trabalhos, foram realizados apontamentos sobre o assunto pelos 

Doutores Marco Antônio Garcia Baz, Carlos Eduardo Fonseca da Matta 

e Gilberto Martins Lopes, dentre outros Procuradores de Justiça. VI – 

Após, o Senhor Secretário noticiou a aposentadoria compulsória do 

Desembargador Otávio Henrique de Souza Lima e, na oportunidade, 

observou o Dr. Pedro Franco de Campos, DD. Procurador de Justiça, 

que a Procuradoria-Geral de Justiça deveria estudar a hipótese de 

mover ação por improbidade administrativa e perda de cargo. Na 

ocasião, lembrou o Dr. Pedro Manoel Ramos, DD. Procurador de 

Justiça, que é preciso aproveitar a época do ano e engendrar esforços 

para que o decreto de indulto de final de ano seja mais severo. No 

ensejo, informou o Dr. Pedro Franco de Campos que Sua Excelência o 

Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, esteve 
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como o Ministro da Justiça tratando do assunto e apresentando-lhe uma 

proposta.  VII - Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente 

lembrou aos presentes que, no dia 09 de novembro deste ano, no 

período das dez às quinze horas, irá ocorrer eleição da Corregedoria-

Geral do Ministério Público. VIII – Na sequência, o Dr. Pedro Manoel 

Ramos questionou se haverá alguma mudança no ato de tomada de 

ciência dos acórdãos. Sua Excelência, o Senhor Presidente, esclareceu 

que há esforços nesse sentido, mas nada ainda foi definido. IX – 

Adiante, observou a Dra. Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, DD. 

Procuradora de Justiça, que tomou conhecimento de caso em que o 

Tribunal de Justiça não concedeu vista ao Ministério Público Estadual 

para oferecer contrarrazões em recurso ordinário constitucional em 

mandado de segurança. O Senhor Secretário esclareceu que há 

desembargadores que possuem tal entendimento, em razão de o 

Ministério Público Federal já atuar como custos legis, lembrando haver 

inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é 

dispensável a manifestação do Ministério Público Estadual neste caso. 

Salientou que, quando se percebe que o desembargador não 

determinou a abertura de vista, a Secretaria, mesmo assim, providencia 

a inserção do parecer ao processo. X – Em seguida, o Dr. Marco 

Antônio Garcia Baz pediu que fosse consignado elogio aos analistas 

jurídicos, os quais foram bastante solícitos e eficientes em pesquisa de 

jurisprudência por ele encomendada.  O Senhor Presidente lembrou que 

os analistas estão sempre à disposição para a realização de pesquisas, 

as quais são realizadas com presteza. Solicitou, ainda, ao Dr. Carlos 

Eduardo Fonseca da Matta que, nas reuniões do Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores de Justiça, cobrasse a criação de cargos de 
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analistas jurídicos. O Procurador de Justiça se prontificou a realizar tal 

pedido em nome da Procuradoria de Justiça. XI - 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 19h55. Lida e achada 

conforme, vai a presente ata redigida em 05 (cinco) 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 


