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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 11/2016S 

 

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

INÍCIO: 19h05  

TÉRMINO: 19h25 

 

 

 

 

 

Aos VINTE E TRÊS DIAS do mês de NOVEMBRO 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 18 integrantes, cujos nomes 

constam do livro próprio de presença, bem como dos Assistentes 

Jurídicos designados na Procuradoria de Justiça, convidados a 

participar da reunião. 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 
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saudou e agradeceu a presença de todos, em especial dos Assistentes 

Jurídicos, agradecendo o empenho deles em atender às solicitações 

não somente da Secretaria, mas de todos os membros que atuam na 

Procuradoria de Justiça, sendo ressaltada a qualidade dos trabalhos por 

eles realizados. 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 55 (cinquenta e cinco) membros em exercício, sendo 

41 Procuradores de 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 novembro, até a presente data, 3.187 habeas corpus, havendo uma 

sobra de 556, cuja distribuição deverá ser providenciada até o final do 

ano com a designação de Promotores de Justiça em dezembro. III – Na 

sequência, o Senhor Presidente comunicou que na próxima reunião, a 

ser realizada no dia 14 de dezembro, haverá eleição para Secretário e 

Vice-Secretário Executivo da Procuradoria de Justiça, ocasião em que 

estará presente Sua Excelência o Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

observando que está inscrito para concorrer à função de Vice-Secretário 

Executivo e o Doutor Eduardo Marcelo Mistrorigo de Freitas para a 

função de Secretário Executivo. Lembrou que depois da aludida reunião 

ocorrerá o Jantar de Final de Ano da Procuradoria de Justiça, a ser 

realizado no restaurante Barbacoa Itaim, cujo valor de adesão será 

estipulado em breve.  IV – Após, o Ilustre Presidente lembrou que no 

próximo dia 03 de dezembro ocorrerá eleição para a presidência da 
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Associação Paulista do Ministério Público e que os votos já podem ser 

encaminhados pelo correio. V – A seguir, Sua Excelência, o Senhor 

Secretário, pontuou acerca da necessidade de se estudar a questão dos 

recursos ordinários, na medida em que há decisões do Superior Tribunal 

de Justiça entendendo que não cabe ao Ministério Público Estadual se 

manifestar depois de apresentado o recurso. Houve manifestações de 

Procuradores de Justiça sobre o assunto, dentre eles os DD. Doutores 

José Manoel Mendes Castanho, Pedro Manoel Ramos e Gilberto 

Martins Lopes. O Senhor Presidente salientou que a decisão sobre o 

assunto deve ser tomada com a participação da Administração Superior, 

tendo em conta que a questão é de ordem institucional. VI – Em 

seguida, o Doutor William Terra de Oliveira, Ilustre Promotor de Justiça, 

questionou se haverá prevenção nos recentes casos de vários 

advogados presos, por envolvimento com organização criminosa. O 

Senhor Presidente esclareceu que haverá distribuição normal aos 

integrantes da Procuradoria de Justiça. Seguindo no tema, o Doutor 

José Manoel Mendes Castanho, DD. Procurador de Justiça, indagou 

sobre a problemática da prevenção e conexão em geral, que nem 

sempre é observada. Sua Excelência, o Ilustre Secretário, esclareceu 

que, atualmente, só é possível observar prevenção ou conexão nos 

casos em que se tem notícia sobre tais circunstâncias anteriormente à 

distribuição, e que, com o novo sistema de distribuição informatizada do 

Ministério Público, essas questões certamente serão resolvidas. VII - 

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, lembrou que, na sequência, logo após o término da 

reunião, será oferecido um jantar aos funcionários da Procuradoria de 



4 
 

Justiça na Pizzaria Urca, e deu por encerrada a presente reunião às 

19h25. 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 


