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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 01/2017S 

 

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

INÍCIO: 19h10  

TÉRMINO: 19h40 

 

 

 

Aos VINTE E DOIS DIAS do mês de FEVEREIRO 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 19h10 com a presença de 20 (vinte) integrantes, cujos 

nomes constam do livro próprio de presença. Abertos os trabalhos, Sua 

Excelência, o Doutor EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE 

FREITAS, DD. Procurador de Justiça e Secretário Executivo, 

inicialmente, agradeceu a presença de todos e deu as boas vindas aos 

Doutores David Cury Júnior, DD. Procurador de Justiça, removido da 

Procuradoria de Justiça Cível para o cargo de 24º Procurador de Justiça 

da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de 

Segurança Criminais e Nelson Gonzaga de Oliveira, DD. Procurador de 
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Justiça, que retornou para a nossa Procuradoria Justiça após um 

período de assessoramento à Procuradoria-Geral de Justiça. Na 

oportunidade, o Senhor Secretário noticiou aos presentes o recebimento 

de ofício da Dra. Eloisa de Sousa Arruda, Procuradora de Justiça 

recentemente aposentada, a qual se colocou a disposição dos colegas 

junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Lembrou, também, a 

necessidade de inserção das peças processuais em nossa biblioteca 

virtual por todos os integrantes da nossa Procuradoria de Justiça. I –  

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 Ilustre 

Secretário que no presente mês a Procuradoria de Justiça conta com 57 

(cinquenta e sete) membros em exercício, sendo 37 Procuradores de 

Justiça e 15 (quinze) Promotores de Justiça designados com prejuízo 

das funções. Esclareceu, ainda, que foram designados 05 (cinco) 

Promotores de Justiça para, sem prejuízo das funções, auxiliar a 

Procuradoria de Justiça pelo período de quinze dias neste mês. III – Na 

sequência, anunciou o Senhor Presidente o retorno à nossa 

Procuradoria de Justiça do Promotor de Justiça Dr. Marcelo Rovere e a 

saída do Dr. José Oswaldo Molineiro, afastado para assumir a 

Presidência da Associação Paulista do Ministério Público. Transmitiu, 

também, a saída do Dr. Cícero José de Morais, designado para 

assessorar a Procuradoria-Geral de Justiça, e aproveitou para cientificar 

aos colegas que a Dra. Maria Aparecida Berti Cunha retornará à nossa 

Procuradoria a partir do próximo mês, quando deverá cessar sua 

designação perante o Setor de Recursos Extraordinários e Especiais 
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Criminais. Salientou, inclusive, que a Egrégia Procuradoria-Geral de 

Justiça solicitou a indicação de voluntários interessados em trabalhar no 

referido setor, na vaga da Ilustre Procuradora de Justiça. Informou, 

ademais, o Senhor Presidente, que é do seu conhecimento que o Dr. 

Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, DD. Procurador de Justiça, irá 

concorrer à recondução no Conselho Nacional de Justiça e que o Dr. 

Fernando Grella Vieira, DD. Procurador de Justiça, será candidato ao 

Conselho Nacional do Ministério Público. No ensejo, a pedido do Dr. 

Roberto Fleury de Souza Bertagni, o Senhor Secretário noticiou aos 

colegas que o Ilustre Procurador de Justiça será candidato à 

recondução ao cargo de Ouvidor do Ministério Público e que a eleição 

será realizada no próximo dia oito de março. IV – Após, relatou Sua 

Excelência que aumentou consideravelmente o número de processos do 

acervo da Procuradoria neste mês de fevereiro em virtude da elevada 

quantidade de feitos remetidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça no mês 

de dezembro de 2016, antes do recesso. Disse, também, que as sobras 

do mês de janeiro de 2017 somaram em 543 feitos e que em fevereiro 

foram distribuídos 4.164 habeas corpus, totalizando a sobra de 1.213 

feitos até o dia de hoje, e divulgou que, levando-se em consideração o 

elevado número de processos, será facultada distribuição extraordinária 

de quinze feitos a quem se interessar, para fazê-los no carnaval, e, em 

contrapartida, será creditado ao Procurador de Justiça um dia de 

compensação. V – Na sequência dos trabalhos, o Ilustre Secretário 

informou que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado pretende 

implantar, para o mês de junho de 2017, a intimação eletrônica do 

Ministério Público, cuja remessa seria enviada por mensagem de e-mail, 

cessando, dessa forma, a intimação física (por papel). Tal medida 
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pressupõe que os diversos casos encaminhados à Instituição, de todas 

matérias (cível, criminal, interesses difusos, habeas corpus, crimes de 

prefeitos etc), chegariam embaralhados na mesma remessa, e que, por 

esse motivo há estudo sobre a possibilidade da separação dos feitos, 

talvez até através da criação de um novo setor do Ministério Público 

apto a providenciar a divisão e a distribuição imediata dos processos 

aos membros das Procuradorias. De todo modo, essa mudança causará 

transtornos administrativos em nossas rotinas, especialmente no 

Mutirão, e também na atuação das Secretarias e das Procuradorias de 

Justiça em geral, pois a distribuição dos feitos será a princípio diária. 

Sugeriu, então, o Senhor Presidente, que a próxima reunião possa 

contar com a presença do Promotor de Justiça Dr. Edi Fonseca Lago 

para elucidar esta nova sistemática que será implantada. Na 

oportunidade, vários integrantes da Procuradoria fizeram uso da palavra, 

dentre eles os Doutores Carlos Eduardo Fonseca da Matta, Pedro 

Franco de Campos, Fábio Tebecherani Kalaf, Vivian Cristiane Moretto 

Wohlers Silveira, Daniel Rodrigues de Macedo e José Manoel Mendes 

Castanho. No ensejo, foi aludido a respeito da designação de 

assistentes jurídicos para atuarem junto aos membros da Procuradoria 

de Justiça e as questões decorrentes da alocação desses funcionários. 

VI – Em seguida, o Ilustre Secretário alertou que houve recomendação 

do Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais acerca da 

súmula n.º 701 do STF, a fim de que o Procurador de Justiça lembre o 

relator do mandado de segurança para que se determine a citação do 

litisconsorte passivo da ação. 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 
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a presente reunião às 19h40. Lida e achada conforme, vai a presente 

ata redigida em 05 (cinco) laudas somente no anverso, assinada pelo 

Excelentíssimo Doutor EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE 

FREITAS, DD. Procurador de Justiça e Secretário Executivo, e por mim, 

Ednilson Andrade Arraes de Melo, Promotor de Justiça Designado, que 

secretariou os trabalhos desta reunião ordinária. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 
EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS 

 Procurador de Justiça 

Secretário Executivo 

 
Ednilson Andrade Arraes de Melo 
Promotor de Justiça Designado 


