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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 03/2017 

 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h05  

TÉRMINO: 19h35 

 

 

 

 

Aos VINTE E SEIS DIAS do mês de ABRIL de 2017, 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 

19h05 com a presença de 15 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 Secretário Executivo: I - O 

Senhor Presidente inicialmente saudou e agradeceu a presença de 

todos. 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 38 (trinta e 
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oito) Procuradores de Justiça em exercício e 13 (treze) Promotores de 

Justiça designados com prejuízo das suas funções, observando que não 

foram designados Promotores de Justiça sem prejuízo, e que, no 

presente mês, houve, excepcionalmente, uma redução no número de 

processos do acervo da Procuradoria de Justiça. Informou, também, que 

houve uma sobra de 423 feitos em março e, em abril, foram distribuídos 

até a data da reunião 3.577 habeas corpus, constando, atualmente, 578 

autos pendentes para encaminhamento. III – Na sequência, o Ilustre 

Presidente lembrou que ocorreu, entre os dias 17 e 20 de abril de 2017, 

a correição extraordinária realizada pelo Emérito Conselho Nacional do 

Ministério Público. Explanou que durante o ato foram solicitados, por 

DD. Procuradores de Justiça daquele órgão, dados relativos à 

distribuição e às designações, dentre outros, e que as informações 

foram fornecidas tanto pelo Senhor Secretário quanto pelo Senhor Vice-

Secretário Executivo. Narrou também que Assessor do Excelentíssimo 

Senhor Corregedor Nacional do Ministério Público efetuou 

questionamentos diretamente a funcionário do Cartório. Revelou, ainda, 

que foi exposto aos DD. Procuradores de Justiça e Assessor que 

realizaram a correição extraordinária que, tendo em vista a 

especificidade da Procuradoria de Justiça, que trabalha com prazos 

curtos e cuida de interesse público, na medida em que trata do direito de 

liberdade dos pacientes dos habeas corpus, é feita distribuição diária na 

Procuradoria de Justiça, a qual é realizada de maneira equânime e de 

modo a dar dinâmica ao trabalho, a fim de manter baixo o acervo de 

feitos pendentes de distribuição. Esclareceu, ainda, que o Emérito 

Conselho Nacional do Ministério Público deverá encaminhar à 

Procuradoria de Justiça um relatório preliminar dos trabalhos realizados 

e que, provavelmente, na próxima reunião terá notícias mais concretas 

sobre o resultado da correição. IV – Em seguida, o Senhor Secretário 

lembrou que antes do final deste ano, havendo uma previsão inicial de 

que isso ocorra até o mês de outubro, a distribuição dos processos 

passará a ser automatizada. Diante disso, solicitou aos membros que 

por ventura estiverem com alguma dificuldade no trato com os 

processos eletrônicos, ou que necessitem da atualização do “token”, que 

procurem a Secretaria para que sejam sanadas as dúvidas, bem como 
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resolvidas quaisquer pendências. V – Posteriormente, o Senhor 

Presidente informou que a Excelentíssima Dra. Maria Aparecida Berti 

Cunha, DD. Procuradora de Justiça, retornou às suas atividades na 

nossa Procuradoria de Justiça, depois de anos de serviço prestado junto 

ao Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais. Aproveitou 

para lembrar que o Procurador de Justiça Dr. Jorge Assaf Maluly, 

Coordenador do referido Setor, está à procura de Procuradores de 

Justiça interessados em atuar naquela equipe. VI – Após, Sua 

Excelência informou que a Associação Paulista do Ministério Público 

oferecia, naquele momento, um coquetel no edifício situado na Rua 

Rafael de Barros, e lembrou aos presentes que todos foram convidados. 

VII - 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 19h35. Lida e achada conforme, vai a presente ata redigida em 03 

(três) laudas somente no anverso, assinada pelo Excelentíssimo Doutor 

EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS, 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. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 
EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS 

Procurador de Justiça 

Secretário Executivo 

 
JOSÉ CLÁUDIO DE MELO COSTA 

Promotor de Justiça Designado 


