CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE S. PAULO
“EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2012.
Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2012, às 14h, na sala própria do Edifício do Ministério Público do Estado de São Paulo, situado na Rua Riachuelo nº 115, 9º andar, nesta Capital, foi realizada a sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, com a presença do Procurador-Geral de Justiça Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, do Corregedor-Geral
do Ministério Público em exercício, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula e dos Conselheiros
eleitos, nomeados na ordem decrescente de antiguidade, Drs. Walter Paulo Sabella, Tiago
Cintra Zarif, Mário Antônio de Campos Tebet, Olheno Ricardo de Souza Scucuglia, José Antonio Franco da Silva, Gianpaolo Poggio Smanio, Dora Bussab, Paulo Marco Ferreira Lima e
Vidal Serrano Nunes Junior, desenvolvendo-se os trabalhos consoante segue registrado adiante. 1 – CONFERÊNCIA DE QUORUM E INSTALAÇÃO DA REUNIÃO – Atingido o quórum
regimental, foi instalada a reunião. 2 – LEITURA, VOTAÇÃO E ASSINATURA DA ATA ANTERIOR – Foi aprovada, sem ressalvas a ata da 14ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do
Ministério Público, realizada no dia 15 de maio de 2012, dispensando-se a leitura da mesma, posto que todos os Conselheiros receberam, antecipadamente, cópia do aludido documento. 3– COMUNICAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE – O Dr. Márcio saudou o Dr. Paulo
Afonso Garrido de Paula que assume neste período a Corregedoria-Geral do Ministério Público. Comunicou também sobre a notícia veiculada na imprensa a respeito da investigação
sobre pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça. Foi firmada a atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 116, IV e V, da Lei Orgânica Estadual do MP, bem
como de precedentes anteriores da Procuradoria-Geral de Justiça e da própria Promotoria
do Patrimônio Público. 4 – COMUNICAÇÕES DOS SENHORES CONSELHEIROS - Em seguida,
passou-se às comunicações dos Senhores Conselheiros. Obedecendo-se a ordem de votação
da presente reunião manifestou-se primeiramente o Conselheiro Dr. Tebet que também
saudou o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, que assumiu a Corregedoria-Geral do Ministério Público e nesta data participa da reunião deste E. Conselho, no que foi acompanhado por
todos os Conselheiros. Os Drs. Tiago e Sabella agradeceram ao Dr. Hugo Nigro Mazzilli pela
remessa de sua obra aos Conselheiros, no que foram acompanhados por todos os Conselheiros. O Dr. Sabella apresentou manifestação de agradecimento ao Dr. Hugo Nigro Mazzilli, por escrito, no seguinte sentido: "Quero deixar consignada em ata a expressão de meus
agradecimentos ao colega Hugo Mazzilli, pela atenção para com os membros deste Conselho, sempre demonstrada em repetidos gestos de consideração e apreço, como se deu recentemente, quando nos enviou, mais uma vez, a nova edição atualizada de sua festejada
obra "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo" imprescindível para todos quantos atuam
nessa área, multifária em aspectos ainda em elaboração da doutrina e da jurisprudência e
sobremodo instigante, que é a área dos direitos transindividuais. Mazzilli se tornou, ao longo
dos anos, o maior doutrinador brasileiro em tudo quanto diga respeito às áreas temáticas de
atuação do Ministério Público, e, como jurista respeitado que é, nos meios acadêmicos e nos
tribunais, tem contribuindo para a sedimentação de orientações sempre positivas para os
interesses da sociedade e da cidadania. Peço que desta manifestação seja dada ciência ao
ilustre amigo e jurista, ex-membro desta Casa e professor emérito da Escola Superior do
Ministério Público". Esta manifestação foi acolhida por unanimidade. (…)”
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