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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 04/2018 

 

 

LOCAL: Auditório TILENE ALMEIDA DE MORAES – Rua 

Riachuelo, n.º 115, 9º andar. 

INÍCIO: 10h30 

TÉRMINO: 11h20 

  

  

  

Aos VINTE E CINCO DIAS do mês de ABRIL de 2018, no Auditório 

Tilene Almeida de Moraes, situado na Rua Riachuelo, nº 115, 9º andar, 

realizou-se REUNIÃO ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de Habeas 

Corpus e Mandados de Segurança Criminais. Os trabalhos tiveram início 

às 10h30 com a presença de 11 (onze) integrantes, cujos nomes constam 

do livro próprio de presença. Abertos os trabalhos, assumiu a presidência 

o Doutor ARTHUR MEDEIROS NETO, DD. Procurador de Justiça e 

Secretário Executivo: I - O Senhor Presidente inicialmente saudou a todos 

e lhes agradeceu a presença. 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 Secretário que neste mês de abril, até a presente 

data, estiveram em exercício na Procuradoria 40 (quarenta) 

Procuradores de Justiça, 08 (oito) Promotores de Justiça designados com 

prejuízo e 04 (quatro) Promotores de Justiça designados sem prejuízo 

das funções, viabilizando o preenchimento dos 51 (cinquenta e um) 
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cargos com membros do Ministério Público em atividade. Informou, ainda, 

que até a presente data foram distribuídos 4.147 habeas corpus e que 

somava em 626 o número de feitos aguardando distribuição. IV – Em 

seguida, o Senhor Presidente informou aos Colegas que, na 

eventualidade de algum analista entrar em gozo de férias, licença ou 

qualquer outro afastamento, o Procurador de Justiça poderá encaminhar 

os processos à Secretaria para que sejam os autos distribuídos aos 

analistas do mutirão, os quais irão auxiliá-lo na elaboração dos pareceres 

nesse período. Esclareceu, ainda, que não mais será encaminhado 

analista para cobrir a ausência temporária, em virtude da quantidade 

reduzida de analistas na Secretaria. V – Após, o Senhor Secretário 

comunicou aos presentes que nos meses de junho e julho que se 

aproximam a Corregedoria Geral do Ministério Público Paulista realizará 

trabalhos de correição em Segundo Grau, ocasião em que todos os 

cargos serão inspecionados. Solicitou, então, aos Procuradores de 

Justiça que mantenham o acervo da Biblioteca Virtual (BVA) atualizado, 

enviando os pareceres exarados ao Cartório da Procuradoria de Justiça 

para seu devido abastecimento. No ensejo, Sua Excelência alertou os 

Colegas acerca da realização de correição também pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público, em agosto deste ano. VI - 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 11h20. Lida e achada conforme, 

vai a presente ata por mim lavrada e assinada. ARTHUR MEDEIROS 

NETO, Procurador de Justiça - Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

 


