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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 03/2016S 

ID 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h05min  

TÉRMINO: 20h45min 

 

 

Aos TRINTA DIAS do mês de MARÇO 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 

19h05min com a presença de 28 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, bem como convidou a Dra. 

Eloisa de Souza Arruda, DD. Procuradora de Justiça, a participar da 

mesa diretiva, na medida em que ela, candidata à Procuradoria-Geral de 

Justiça, manifestou interesse em transmitir algumas palavras aos 

presentes; II - Em obediência ao primeiro item da pauta, previamente 

estabelecida e devidamente publicada, foi aprovada por unanimidade a 
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ata da reunião anterior, cuja leitura foi dispensada. III - Relatou o 

Senhor Presidente que a Procuradoria conta no mês de março com 42 

(quarenta e dois) Procuradores de Justiça em exercício, 14 (quatorze) 

Promotores de Justiça Designados com prejuízo e 10 Promotores de 

Justiça designados sem prejuízo das funções (período de quinze dias). 

Também foi dito que foram distribuídos, até a data da reunião, 5.408 

habeas corpus, havendo uma sobra de 523 feitos. IV- Na sequência, 

esclareceu o Sua Excelência que a dificuldade enfrentada no acesso ao 

sistema “e-SAJ” pelos membros do Ministério Público, devido a falhas 

técnicas da própria plataforma, havia se normalizado no final daquela 

tarde; V - Após, comunicou Sua Excelência que a Dra. Denise de 

Oliveira Nascimento, DD. Promotora de Justiça, passou a integrar a 

nossa Procuradoria de Justiça, com prejuízo de suas atribuições 

normais, cumprimentando-a pela designação e desejando-lhe as boas 

vindas.  Aduziu, inclusive, que o Dr. João Luiz Delfino, DD. Promotor de 

Justiça, passará, a partir do mês de abril, a prestar serviços junto à 

Procuradoria de Justiça Criminal e que, para a sua vaga, haverá a 

indicação do Dr. André Luiz Buchala, DD. Promotor de Justiça Criminal, 

conforme definido pela Procuradoria-Geral de Justiça. Informou também 

a saída do Dr. Márcio José Assis Cézar, 14º Promotor de Justiça das 

Execuções Criminais, que será promovido, em abril, ao cargo de 

Procurador de Justiça Criminal, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça 

informado que, logo que possível, irá designar outro membro do 

Ministério Público para substituí-lo; VI – Em seguida, salientou o Senhor 

Presidente que os problemas que vêm ocorrendo na utilização da 

plataforma “e-SAJ” serão objetos de tratativa em reunião com a 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, com a 

participação, inclusive, de outras Procuradorias de Justiça, a fim de se 

buscar facilitar o acesso do Ministério Público ao sistema. Na 

oportunidade, solicitou a palavra o Dr. Luís Daniel Pereira Cintra, DD. 

Procurador de Justiça, o qual frisou a necessidade de se buscar solução 
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para o problema de acesso aos autos de primeira instância, no que foi 

secundado pelos Procuradores de Justiça Dra. Vivian Cristiane M. 

Wohlers Silveira e Dr. Antônio Calil que entenderam ser necessária a 

intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça. O Senhor Secretário 

clareou que tem sido buscada essa solução, inclusive com a 

participação da Procuradoria-Geral de Justiça. Lembrou, ainda, que até 

a presente data não foi recebido retorno do ofício encaminhado à 

Corregedoria Geral da Justiça, por sugestão do Dr. Pedro Manoel 

Ramos, esclarecendo que oportunamente será solicitada resposta; VII – 

Após, o Ilustre Presidente recordou aos colegas que está prevista para o 

próximo mês de maio a realização de correição ordinária na 

Procuradoria de Justiça, ocasião em que o Dr. Antônio Calil sugeriu que 

houvesse acompanhamento pela Secretaria da devolução dos feitos, a 

fim de observar se os prazos estão sendo cumpridos. Em resposta, o 

Senhor Presidente observou que esse acompanhamento já é realizado, 

havendo comunicação mensal ao Colendo Órgão Especial caso o prazo 

de trinta dias seja superado, conforme estipulado na Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de São Paulo; VIII – Na sequência, o 

Senhor Presidente passou a palavra à Dra. Eloisa de Souza Arruda que 

apresentou suas propostas para a Procuradoria-Geral de Justiça, caso 

eleita, bem como esclareceu dúvidas trazidas por colegas ali presentes; 

IX- Adiante, houve manifestação de alguns presentes demonstrando 

preocupação quanto ao fato de estarem sendo pagas as parcelas 

mensais do PAE de maneira linear, sem que sejam cobertos os juros, 

sendo sugerido que se aguarde o resultado da eleição do Procurador-

Geral de Justiça para que sejam solicitadas medidas para solucionar o 

problema; X - Por fim, diante da ausência de outras manifestações e 

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

agradeceu à presença da Dra. Eloisa de Souza Arruda, bem como a dos 

demais membros presentes, e deu por encerrada a presente reunião às 

20h45min. Lida e achada conforme, vai a presente ata redigida em 04 
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(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 


