
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 01/2016 

PRESID 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h30min.  

TÉRMINO: 20h30min. 

Aos VINTE E SETE DIAS do mês de JANEIRO 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 

19h35min com a presença de 21 (vinte e um) 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, 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 

Presidente que a Procuradoria contou, neste mês de JANEIRO, com 37 

(trinta e sete) Procuradores de Justiça em exercício, 11 (onze) 

Promotores de Justiça Designados com prejuízo e 13 (treze) Promotores 

de Justiça Designados sem prejuízo (período de quinze dias), 

totalizando 61 (sessenta e um) membros em exercício no mês. 

Também foi dito que foram distribuídos neste mês de JANEIRO, até a 



presente data, 3.505 feitos, com sobra de 364 até a data de hoje. 

Comunicou, ademais, o Ilustre Presidente quais Procuradores de Justiça 

ou Promotores de Justiça Designados com prejuízo estiveram afastados 

de suas atribuições, em gozo de férias, licença e compensação no mês 

corrente. III – Na sequência, o Sua Excelência comunicou aos colegas 

que o crédito de compensação interna continua na proporção de “um 

terço” da distribuição e não como foi enunciado anteriormente. IV- Após, 

o Senhor Presidente alertou acerca da realização de inspeção pela 

Corregedoria-Geral nas Procuradorias de Justiça da Capital entre os 

dias 09 e 13 de maio do corrente ano, conforme consta de mensagem 

eletrônica (e-mail) anteriormente encaminhada aos colegas, e ressaltou 

que serão objetos de avaliação aspectos quantitativos e qualitativos dos 

trabalhos dos membros que atuam na Procuradoria. Dentro do mesmo 

item da pauta, Sua Excelência lembrou aos colegas de remeter cópia 

dos pareceres/manifestações para o acervo digital da Procuradoria, 

tendo em vista tal inspeção a ser realizada. IV- Logo após, o Ilustre 

Presidente informou que pretende agendar uma reunião com o 

Desembargador Presidente da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado com o intuito de avaliar a possibilidade de ser 

concedida vista dos pedidos apreciados e ciência das decisões tomadas 

ao membro que tenha atuado em plantão judiciário a fim de se evitar 

adversidade futura, como já ocorreu, no passado, com a concessão de 

liminares indevidas sem que se fosse ofertada ciência à Instituição. No 

ensejo, o Dr. Carlos Eduardo Fonseca da Matta, DD. Procurador de 

Justiça, fez sugestão no sentido de se criar um banco de dados no 

âmbito do Ministério Público visando informar ao juiz presidente da 

audiência de custódia sobre eventual concessão de benefícios (medidas 

cautelares substitutivas), anteriormente ao preso em flagrante, sendo 

esclarecido pelo Senhor Presidente e por colegas que se manifestaram 

que, na verdade, tais informações já constam da cópia do flagrante. Na 

oportunidade, o Dr. Gilberto Martins Lopes, DD. Procurador de Justiça, 

indagou acerca da dificuldade já aventada no acesso aos autos de 



primeiro grau no sistema “E-saj”, sendo esclarecido pelo Ilustre 

Presidente que a Instituição adquiriu um programa a ser implantado 

futuramente, o qual, ao que parece, permitirá referido acesso e resolverá 

o problema; V – Por fim, diante da ausência de outras manifestações e 

havendo nada mais digno de nota para ser tratado, o Senhor Presidente 

deu por encerrada a presente reunião às 20h30min. Lida e achada 

conforme, vai a presente ata redigida em 03 (três) 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, Ednilson Andrade Arraes 

de Melo, Promotor de Justiça Designado, que secretariou os trabalhos 

desta reunião ordinária. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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