
1 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 10/2016 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h10  

TÉRMINO: 20h05 

 

 

Aos DEZENOVE DIAS do mês de OUTUBRO 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 19h10 com a presença de 18 

integrantes, cujos nomes constam do livro próprio de presença. 

Abertos os trabalhos, assumiu a presidência Sua Excelência o 

Doutor EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS, DD. 

Procurador de Justiça e Vice-Secretário Executivo: I - O Senhor 

Presidente inicialmente saudou e agradeceu a presença de todos 

e observou a ausência justificada do Dr. ARTHUR MEDEIROS 

NETO, DD. Procurador de Justiça e Secretário Executivo. 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 - Relatou o Senhor 

Presidente que a Procuradoria conta, no presente mês, com 40 

(quarenta) Procuradores de Justiça em exercício. Complementou 

que estão em exercício 12 (doze) Promotores de Justiça 
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Designados com prejuízo e que foram designados 10 (dez) 

Promotores de Justiça para auxiliar, sem prejuízo das funções 

(período de 15 dias), a nossa Procuradoria de Justiça. Informou, 

também, que foram distribuídos, até a data da reunião, 3.518 

habeas corpus, havendo uma sobra de 294 feitos. III - Após, o 

Senhor Presidente lembrou os presentes de que haverá eleição 

para a Corregedoria Geral do Ministério Público no próximo dia 

09/11/2016, das 10h às 15h, bem como que na reunião de 

dezembro ocorrerá eleição para Secretário e Vice-Secretário da 

Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de 

Segurança Criminais, com a presença do Procurador-Geral de 

Justiça. Observou que possivelmente será candidato a Secretário 

e o Dr. Arthur Medeiros Neto a Vice-Secretário, esclarecendo que, 

de 01 a 10 de novembro, estarão abertas inscrições para os 

interessados em exercer tais funções. IV – Na sequência, o 

Senhor Vice-Secretário informou o último dia de distribuição, tendo 

em conta as férias forenses. Lembrou, ainda, da necessidade de 

serem estabelecidas datas para a realização do jantar de 

confraternização de final de ano da Procuradoria de Justiça e do 

jantar com os funcionários. VI – Em seguida, esclareceu Sua 

Excelência, o Senhor Presidente, que a tese LEP 19 foi modificada 

e adaptada à Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal 

Federal, com a contribuição do Dr. Edilson Arraes de Mello, DD. 

Promotor de Justiça designado. Na oportunidade, o DD. 

Procurador de Justiça Dr. Antonio Calil Filho questionou se a tese 

abarcava a questão dos hospitais de custódia, sendo esclarecido 

que casos com esse conteúdo estão sendo distribuídos 

normalmente entre os Procuradores de Justiça, tendo em conta a 

necessidade de analisar a situação dos pacientes caso a caso. Na 

ocasião, o Dr. José Carlos Gobbis Pagliuca, DD. Procurador de 

Justiça, informou que o problema de falta de vagas em hospital de 

custódia está sendo solucionado com a destinação de uma ala 

separada, em Franco da Rocha, somente para os casos de 

medida de segurança. VII – Após, o Dr. Antônio José Martins 

Branco, DD. Procurador de Justiça, comunicou que encaminhou 
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ofício ao Procurador-Geral de Justiça, buscando solução para o 

fato de que não tem conseguido acessar informações prestadas 

pelos magistrados em muitos processos eletrônicos, sugerindo, 

inclusive, providência no Conselho Nacional de Justiça. Da 

Procuradoria Geral de Justiça, obteve resposta de que, quanto a 

eventual representação no CNJ, ela deve ser feita em caráter 

individual. Alguns presentes esclareceram que, algumas vezes, 

alterando-se o navegador para acesso à internet, é possível 

visualizar documentos e informações. Observou-se, ainda, que é 

possível visualizá-los depois de salvar os respectivos arquivos em 

disco. Sua Excelência, o Senhor Presidente, sugeriu que os 

Procuradores de Justiça que tiverem interesse entrem em contato 

com o CTIC, a fim de se apurar qual o problema existente e, se for 

o caso, agendar a instalação do navegador Mozilla nos 

computadores. VIII – No decorrer dos trabalhos, o Dr. Carlos 

Eduardo Fonseca da Matta, DD. Procurador de Justiça, anotou 

que já foi aprovado pelo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores o protocolado que autoriza o Procurador-Geral de 

Justiça a encaminhar projeto para a Assembleia Legislativa com a 

finalidade de criar cargos de analista de promotoria, para que 

sejam atendidos todos os integrantes do Ministério Público de 

primeira e segunda instâncias. O Ilustre Procurador de Justiça 

ainda teceu considerações sobre o orçamento do Ministério 

Público e sua execução. Vários membros da reunião debateram 

sobre o assunto, dentre eles os Doutores Antônio Calil Filho, 

Gilberto Martins Lopes, Pedro Manoel Ramos e Ricardo Prado 

Pires de Campos, além do Senhor Presidente. IX – Na sequência, 

o Dr. Carlos Eduardo Fonseca da Matta propôs, também, seja 

encaminhado ofício para o Tribunal de Justiça, solicitando que os 

cartorários sejam orientados a salvar as informações prestadas 

pelos magistrados no formato PDF texto, a fim de que seja 

facilitada a cópia delas, quando necessário. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. X – 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 
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deu por encerrada a presente reunião às 20h05. Lida e achada 

conforme, vai a presente ata redigida em 04 (quatro) laudas 

somente no anverso, assinada pelo Excelentíssimo Doutor 

EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS, DD. 

Procurador de Justiça e Vice-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. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 
EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS 

Procurador de Justiça 

Vice-Secretário Executivo 

 
JOSÉ CLÁUDIO DE MELO COSTA 

Promotor de Justiça Designado 


