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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 12/2016S 

 

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

INÍCIO: 19h15  

TÉRMINO: 20h25 

 

 

 

Aos QUATORZE DIAS do mês de DEZEMBRO 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 19h15 com a presença de 26 integrantes, cujos nomes 

constam do livro próprio de presença, integrando a mesa o 

Excelentíssimo Senhor Doutor GIANPAOLO POGGIO SMANIO, DD. 

Procurador-Geral de Justiça, convidado a presidir os trabalhos. Abertos 

os trabalhos foi dada a palavra à Sua Excelência, o Doutor ARTHUR 

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

que inicialmente e agradeceu a presença de todos, em especial à do 

DD. Procurador-Geral de Justiça. I - Em obediência ao primeiro item da 

pauta, previamente estabelecida e devidamente publicada, foi aprovada 
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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 conta com 64 (sessenta e quatro) membros em 

exercício, sendo 42 Procuradores de Justiça e 15 (quinze) Promotores 

de Justiça designados com prejuízo das funções. Esclareceu, ainda, que 

foram designados 07 (sete) Promotores de Justiça para, sem prejuízo 

das funções, auxiliar a Procuradoria de Justiça pelo período de quinze 

dias. Na oportunidade, o Ilustre Secretário antecipou ao Excelentíssimo 

Procurador-Geral de Justiça que, provavelmente, levando-se em conta o 

acúmulo histórico que ocorre no recesso forense, será necessário 

designar cerca de 15 (quinze) Promotores de Justiça para, sem prejuízo 

das funções, auxiliar nos trabalhos da Procuradoria de Justiça durante o 

mês de janeiro de 2017, agradecendo, em seguida, a presteza com que 

a Procuradoria-Geral de Justiça tem atendido aos pleitos da nossa 

Procuradoria de Justiça, tanto que neste ano não houve necessidade de 

serem realizadas distribuições extraordinárias. Informou, também, que 

neste mês foram distribuídos, até a data da reunião, 2.202 habeas 

corpus, havendo uma sobra de 497 feitos. III – Em seguida, alertou Sua 

Excelência que em breve serão realizadas algumas modificações na 

plataforma do sistema e-SAJ, inclusive quanto às intimações, mas que 

tal assunto será explorado com mais detalhes em futura reunião. IV – Na 

sequência, o Senhor Secretário passou a palavra ao Excelentíssimo 

Senhor Doutor Gianpaolo Poggio Smanio, que novamente saudou os 

presentes e, em continuidade aos trabalhos, deu início à votação para 

as funções de Secretário Executivo e Vice-Secretário Executivo da 

Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança 

Criminais, tendo sido eleitos, por aclamação, os DD. Doutores Eduardo 



3 
 

Marcelo Mistrorigo de Freitas, como Secretário Executivo, e Arthur 

Medeiros Neto, como Vice-Secretário Executivo.  V – A seguir, o Ilustre 

Presidente parabenizou os DD. Procuradores de Justiça eleitos e 

passou a fazer breve análise do momento atual do Ministério Público de 

São Paulo. Desse modo, pontuou o momento turbulento pelo qual o 

Ministério Público tem passado, em decorrência de modificações 

legislativas que buscam alterar tanto suas prerrogativas quanto as suas 

atividades e questões salarias, salientando que tem atuado em união 

absoluta com a Associação Paulista do Ministério Público (APMP), bem 

como, por ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais (CNPG), tem envidado, com membros do 

Ministério Público de outros estados, esforços em Brasília, em contato 

com as mais diversas autoridades, buscando conscientizá-las da 

importância em se manter o Ministério Público independente e forte para 

atuar em favor da sociedade. Salientou, ainda, que a mídia tem sido 

informada das atividades do Ministério Público com transparência, 

inclusive por setor apropriado da Procuradoria-Geral de Justiça. Falou, 

também, sobre a tramitação de projetos na Assembleia Legislativa de 

São Paulo, dentre eles o da permissão de acumulação em segunda 

instância, que trará economia aos cofres públicos, o do plano de carreira 

e recomposição salarial para os funcionários e o da aprovação da 

contratação de assistentes jurídicos, que também estão sendo 

acompanhados por sua gestão, a fim de se buscar a aprovação em 

breve. Durante a exposição do DD. Procurador-Geral de Justiça, vários 

Procuradores de Justiça teceram sugestões e comentários, dentre eles 

os DD. Doutores Arthur Medeiros Neto, Gilberto Martins Lopes, Eduardo 

Marcelo Mistrorigo de Freitas, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Fábio 
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Tebecherani Kalaf, Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, Marco 

Antônio Garcia Baz e Antônio Calil Filho, sendo observado, em vista das 

sugestões, que será estudada a questão do plano de carreira dos 

funcionários quanto a eventual comissionamento. VI – Após, Sua 

Excelência, o Senhor Presidente, agradeceu a recepção de todos e 

passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Secretário que agradeceu a 

presença do DD. Procurador-Geral de Justiça e convidou a todos para o 

Jantar de Final de Ano da Procuradoria. Por fim, diante da ausência de 

outras manifestações e havendo nada mais digno de nota para ser 

tratado, o Ilustre Secretário agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a presente reunião às 20h25. 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, 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 

Vice-Secretário Executivo 

 
JOSÉ CLÁUDIO DE MELO COSTA 

Promotor de Justiça Designado 


