
1 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 07/2017 

 

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

INÍCIO: 19h00 

TÉRMINO: 20h30 

 

 

 

Aos TRINTA DIAS do mês de AGOSTO de 2017, 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 19 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 Vice-Secretário 

Executivo: I - O Senhor Presidente inicialmente saudou e agradeceu 

a presença de todos, justificando a ausência do Ilustre Senhor 

Secretário Executivo, Dr. Eduardo Marcelo Mistrorigo de Freitas, 

que não pode comparecer devido a compromisso inadiável. 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 neste mês de agosto estiveram em exercício na 

Procuradoria 34 (trinta e quatro) Procuradores de Justiça, 07 (sete) 

Promotores de Justiça designados com prejuízo das suas funções, 

e 14 (quatorze) Promotores de Justiça designados sem prejuízo, 
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totalizando 55 (cinquenta e cinco) membros em atividade. 

Informou, ainda, que até a presente data foram distribuídos 4.614 

habeas corpus e que somava em 475 o número de feitos 

aguardando distribuição. IV - Na sequência, o Senhor Presidente 

deu Boas-Vindas ao Dr. Angelo Patricio Stacchini, Ilustre 

Procurador de Justiça recentemente transferido da Procuradoria de 

Justiça Criminal, e comunicou as transferências das Digníssimas 

Procuradoras de Justiça Dra. Mônica de Barros Marcondes 

Desinano e Dra. Liliana Mercadante Mortari que também vieram 

daquela Procuradoria de Justiça, mas estão afastadas oficiando 

perante o Conselho Superior. Aproveitou o ensejo para comunicar 

a saída dos colegas Dr. André Luiz Buchala, Dra. Denise de Oliveira 

Nascimento, Dr. José Claudio de Melo Costa, Dr. Júlio Cesar 

Botelho e Dr. Valter de Jesus Fernandes Ilustres Promotores de 

Justiça que atuavam com prejuízo das atribuições perante a nossa 

Procuradoria de Justiça mas que passaram a ser designados na 

Procuradoria de Justiça Criminal. V – Em seguida dos trabalhos, o 

Senhor Presidente propôs votação acerca da continuidade da 

realização de distribuição extraordinária de 50 habeas corpus aos 

novos integrantes da Procuradoria de Justiça, e, por maioria dos 

votos, ficou decidida a manutenção do costume, podendo o tema 

ser novamente discutido no futuro, caso haja fato que o justifique. 

VI – Após, o Senhor Secretário conduziu discussão para definição 

do local de realização das reuniões mensais da Procuradoria de 

Justiça, e, por maioria dos votos, decidiu-se por mantê-las no prédio 

da Rua Manuel da Nobrega, às quartas-feiras, no horário das 19:00 

horas, podendo ser designada, eventualmente, reunião no prédio 

sede, mas no horário das 10:00 horas; VII – Ato contínuo, o Senhor 

Presidente consultou aos presentes sobre a continuidade do 

formato atual de 4 equipes para entrega do acervo de processos 

distribuídos. Por unanimidade, decidiu-se pela alteração para 5 

equipes e que, a fim de se observar o princípio da proporcionalidade 

na distribuição, o montante de remessa do acervo terá por base a 

distribuição da equipe “A”. Assim, para não haver desequilíbrio nas 

remessas, a nova sistemática será implantada no dia 11 de 
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setembro próximo; VIII – Dando sequência aos trabalhos, o Senhor 

Presidente recomendou aos presentes aguardar Ato do Exmo. 

Senhor Procurador-Geral de Justiça sobre os créditos de 

compensação na distribuição relativos às participações nas 

reuniões do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, o que foi aclamado por unanimidade; IX – Em seguida, 

o Senhor Presidente informou que, em virtude da aposentadoria do 

Procurador de Justiça Dr. José Gobbis Pagliuca, a nossa 

Procuradoria de Justiça ficou incumbida de indicar outro colega para 

substituí-lo no Conselho Penitenciário do Estado, ao lado da 

Procuradora de Justiça Dra. Maria Lucia Ribas, e, por deliberação 

unânime, ficou decidido que o nome do Procurador de Justiça Dr. 

José Manoel Mendes Castanho será indicado para representar a 

Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de 

Segurança Criminais junto àquele Colendo Conselho. X - Após, o 

Senhor Secretário consultou aos presentes se haveria interessados 

em participar de sessões de julgamento nas Câmaras Criminais do 

Egrégio Tribunal de Justiça. Na ocasião, somente o Procurador de 

Justiça Dr. Ricardo Prado Pires de Campos demonstrou interesse. 

Deliberou-se, assim, por unanimidade, que seria realizado consulta 

aos demais integrantes da Procuradoria de Justiça. XI – Adiante, o 

Senhor Secretário informou que a escolha dos analistas será 

realizada observando-se a antiguidade na segunda instancia, e que 

os cargos dos membros afastados seriam relacionados após os dos 

membros em atividade. XII - 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 03 (três) laudas e assinada 

digitalmente por mim, ARTHUR MEDEIROS NETO, Procurador de 

Justiça e Vice-Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 


