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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
N.º 02/2016 

PRESID 

 

 

 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h10min  

TÉRMINO: 20h40min 

Aos VINTE E QUATRO DIAS do mês de FEVEREIRO de 2016, no 

Auditório Rubens Marchi, situado na Rua Manoel da Nóbrega, n.º 242, 

realizou-se REUNIÃO ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de Habeas 

Corpus e Mandados de Segurança Criminais. Os trabalhos tiveram início 

às 19h10min com a presença de 32 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 - O Senhor Presidente inicialmente 

saudou e agradeceu a presença de todos, em especial à do Ilustríssimo 

Procurador de Justiça Dr. Gianpaolo Poggio Smânio convidando-o a 

participar da mesa diretiva, na medida em que este, como candidato à 

Procuradoria Geral de Justiça, manifestou interesse em transmitir 
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algumas palavras aos presentes à reunião; II - 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. III - Relatou o Senhor Presidente que a Procuradoria de 

Justiça, neste mês de fevereiro, conta com 43 (quarenta e três) 

Procuradores de Justiça em exercício e 14 (quatorze) Promotores de 

Justiça Designados com prejuízo de suas atribuições normais. Salientou, 

ainda, que neste mês de fevereiro não houve designação de Promotor de 

Justiça para auxiliar emergencialmente a Procuradoria, pois, embora a 

Procuradoria Geral de Justiça tenha se mantido solícita, busca-se avaliar 

se, com a atual estrutura, consegue-se dar vazão ao volume de serviço. 

Sua Excelência esclareceu, ademais, que a experiência, aparentemente, 

tem surtido bons efeitos e observou que a sobra de 580 autos processuais 

deve-se ao grande volume de feitos remetidos pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça em poucos dias do mês. Ressaltou, inclusive, que não há previsão 

de nova designação de Promotores de Justiça para auxiliar a 

Procuradoria sem prejuízo de suas atribuições normais, pois a triagem 

realizada pelo mutirão tem sido de suma importância para dar vazão aos 

trabalhos, destacando, entretanto, que essa postura poderá ser revista, 

caso haja aumento do volume de feitos recebidos do Egrégio Tribunal de 

Justiça. Comunicou, no entanto, Sua Excelência que em março deverá 

ser designado um Promotor de Justiça, com prejuízo de suas funções, 

para ocupar a vaga deixada pelo Dr. Luiz Gustavo Joia de Melo, DD. 

Procurador de Justiça, promovido em dezembro passado. IV - Em 

seguida, o Senhor Presidente parabenizou o Dr. José Carlos Gobbis 

Pagliuca pela assunção da Presidência do Conselho Penitenciário do 
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Estado de São Paulo; V – Após, informou Sua Excelência que recebeu 

ofício da Corregedoria Geral solicitando informações para suporte à 

realização da Correição Ordinária, prevista para o próximo mês de maio, 

e que o ofício resposta será enviado em tempo. VI – Na sequência, 

informou o Ilustre Presidente que a Secretaria Executiva da Procuradoria 

de Justiça Criminal reuniu-se com a Presidência da Seção Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça para tratar das dificuldades enfrentadas pelos 

membros do Ministério Público no peticionamento dos autos eletrônicos 

através do sistema “e-SAJ”. Destacou, inclusive, que, aparentemente, a 

reunião não surtiu os efeitos desejados, e, por esse motivo, há interesse 

de se agendar nova reunião com a participação, desta vez, desta 

Procuradoria de Justiça e de outros órgãos do Ministério Público. Na 

oportunidade, pediu a palavra o Dr. Pedro Manoel Ramos, DD. 

Procurador de Justiça, que fez sugestão do envio de ofício ao Presidente 

do Colendo Tribunal de Justiça, solicitando seja expedida recomendação 

aos magistrados no sentido de, ao prestarem suas informações, façam 

constar a senha para acesso aos autos digitais, tornando possível, dessa 

forma, a consulta do seu teor pelos Procuradores de Justiça, ocasião em 

que foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento do ofício. VIII – 

Após, o Ilustre Presidente, esclarecendo que Procuradoria de Justiça será 

sempre solícita com os candidatos a eleições que desejarem participar 

das reuniões e transmitir suas mensagens aos presentes, passou a 

palavra ao Excelentíssimo Dr. Gianpaolo Poggio Smânio, que teceu 

breves considerações sobre sua trajetória na Instituição, explanou suas 

propostas para a Procuradoria Geral de Justiça e clareou dúvidas trazidas 

pelos colegas presentes. IX- Por fim, diante da ausência de outras 

manifestações e nada mais digno de nota para ser tratado, Sua 
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Excelência, o Senhor Presidente, deu por encerrada a presente reunião 

às 20h40min. 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 


