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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 04/2017 

 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h10  

TÉRMINO: 21h15 

 

 

 

 

 

Aos TRINTA E UM DIAS de MAIO 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 

19h10 com a presença de 43 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, especialmente a do Excelentíssimo Senhor Doutor Gianpaolo 

Poggio Smanio, DD. Procurador-Geral de Justiça. II - Logo na abertura 
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dos trabalhos, o Dr. Pedro Franco de Campos, DD. Procurador de 

Justiça, propôs fosse consignado um voto de louvor aos 

Excelentíssimos Senhores Doutores Eduardo Marcelo Mistrorigo de 

Freitas e Arthur Medeiros Neto, respectivamente DD. Secretário 

Executivo e DD. Vice-Secretário Executivo da Procuradoria de Justiça 

de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, pela condução 

dos trabalhos e pelo posicionamento que adotaram durante os trabalhos 

da Correição Extraordinária realizada pelo Emérito Conselho Nacional 

do Ministério Público, o que foi aprovado por unanimidade. III – Ato 

contínuo, o DD. Secretário Executivo passou a palavra ao 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, que fez um resumo 

da Correição Extraordinária ocorrida entre os dias 17 e 20 de abril de 

2017, discorrendo sobre vários pontos, desde a fase preparatória do ato 

até o relatório emitido pelo Emérito Conselho Nacional do Ministério 

Público. Esclareceu que o Ministério Público do Estado de São Paulo 

sempre esteve aberto para os trabalhos a serem realizados pela 

Corregedoria Nacional, mesmo porque não há irregularidades 

administrativas, pois todas as ações têm sido pautadas por leis e atos 

normativos. Salientou que o relatório aprovado não constatou 

ilegalidades e traz pontos para o aperfeiçoamento da atividade em 

segunda instância, os quais estão em análise por um grupo de trabalho, 

do qual fazem parte os Secretários e Vice-Secretários Executivos das 

Procuradorias de Justiça, que estão deliberando sobre os temas 

trazidos, para que sejam totalmente implementados. Convidou os 

presentes para apresentarem sugestões e participarem das reuniões. 

Observou que, para o atendimento do conteúdo do aludido relatório, 

será necessária a melhora da estrutura das Procuradorias de Justiça, 

seja na questão material, seja na de funcionários e analistas jurídicos. 

Nesse sentido, reiterou o compromisso de designar assistentes jurídicos 

(Analistas de Promotoria) para a segunda instância já na próxima 

nomeação, observando que há projeto de lei em trâmite na Assembleia 

Legislativa para a criação de novos cargos, que está sendo 

acompanhado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Foi esclarecido que o 

ofício encaminhado aos Procuradores de Justiça sobre os gabinetes 

foram destinados ao aperfeiçoamento da utilização deles, pois há 
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possibilidade de compartilhamento e há, também, Procuradores de 

Justiça que não fazem uso de seus gabinetes. Porém, salientou que não 

haveria mudanças quanto à utilização dos gabinetes dos Procuradores 

de Justiça que quisessem manter aqueles que atualmente estão 

ocupando. Reafirmou que os créditos já adquiridos serão mantidos e 

poderão ser gozados normalmente, de acordo com a regulamentação 

existente. Disse também que os mutirões estão mantidos, mas de 

maneira excepcional e com justificativa, a fim de atender ao disposto no 

relatório conclusivo dos trabalhos da correição realizada. Pontou que, se 

necessário, os cargos com excesso de trabalho serão objeto de auxílio 

ou de acumulação. Discorreu, ainda, que os acervos serão resolvidos 

antes da distribuição automática. Quanto aos designados com prejuízo 

de suas funções, destacou que, a rigor, sempre ocuparam cargo vago 

em segunda instância, embora isso não estivesse formalizado, e 

assegurou que não seriam retirados de suas lotações, a fim de que o 

trabalho nas Procuradorias de Justiça não fosse prejudicado. 

Acrescentou que, caso fosse preciso, poderia ser criado um setor 

específico na Procuradoria-Geral de Justiça para comportar o trabalho 

que vem sendo realizado. Após a explanação do DD. Dr. Gianpaolo 

Poggio Smanio, elaboraram perguntas e trouxeram observações os DD. 

Doutores Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, Paulo Reali Nunes, Pedro 

Manoel Ramos, José Kalil de Oliveira e Costa, Ricardo Prado Pires de 

Campos, Gilberto Martins Lopes, Vivian Cristiane Moretto Wohlers 

Silveira, Marco Antônio Garcia Baz, Suzerley do Nascimento Pires, 

Carlos Eduardo Fonseca da Matta, Antônio Calil Filho e Daniel 

Rodrigues de Macedo, DD. Procuradores de Justiça, bem como os DD. 

Doutores Valter de Jesus Fernandes e William Terra de Oliveira, DD. 

Promotores de Justiça designados. Em seguida, Sua Excelência, o 

Procurador-Geral de Justiça, diante da necessidade de se dirigir para 

outros compromissos, despediu-se dos presentes, momento eu que foi 

saudado com uma salva de palmas; IV- Na sequência da reunião, 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. V - Relatou o Senhor Secretário que 

a Procuradoria conta, no presente mês, com 35 (trinta e cinco) 
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Procuradores de Justiça em exercício. Complementou que estão 

atuando 14 (quatorze) Promotores de Justiça designados com prejuízo e 

não foram designados Promotores de Justiça sem prejuízo das suas 

funções. Informou, também, que foram distribuídos, até a data da 

reunião, 4.640 habeas corpus, havendo uma sobra de 534 feitos, 

também até a presente data. VI – O Senhor Secretário lembrou a 

necessidade da remessa da declaração de bens, bem como do 

recadastramento do endereço, solicitando aos integrantes da 

Procuradoria de Justiça que atualizem seu endereço também junto à 

Secretaria. VII – Observou, ainda, diante da proximidade da distribuição 

automática, que é preciso manter os endereços de e-mail atualizados, 

bem como cuidar da validade do token, reiterando que a Secretaria está 

à disposição para eventuais dúvidas e para auxílio no trato com o 

processo eletrônico. VIII – Na sequência, pontuou que a partir do 

próximo mês não mais será anotada, para fins de compensação, a 

presença em reuniões da Procuradoria de Justiça, bem como que será 

elaborada, com a Procuradoria de Justiça Criminal, escala para a 

presença nas sessões de julgamento do Tribunal de Justiça. Destacou 

que serão realizadas modificações no sistema de entrega de autos e na 

distribuição eletrônica, solicitando aos presentes que elaborem 

sugestões e que, na medida do possível, se candidatem para integrar o 

grupo de trabalho em curso na Procuradoria-Geral de Justiça, criado 

para possibilitar o cumprimento do relatório do Emérito Conselho 

Nacional do Ministério Público. IX – Foram solicitados esclarecimentos 

por DD. Procuradores de Justiça, dentre eles os Doutores Carlos 

Eduardo Fonseca da Matta, Marco Antônio Garcia Baz, Ricardo Prado 

Pires de Campos e Antônio Calil Filho, que foram respondidos tanto pelo 

Senhor Secretário Executivo quanto pelo Senhor Vice-Secretário 

Executivo. 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 deu por encerrada a presente reunião 

às 21h15. 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, que magistralmente regeu 
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os trabalhos, pelo Ilustre Doutor ARTHUR MEDEIROS NETO, DD. 

Procurador de Justiça e Vice-Secretário Executivo, 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 

 
ARTHUR MEDEIROS NETO 

Procurador de Justiça 

Vice-Secretário Executivo 

 
JOSÉ CLÁUDIO DE MELO COSTA 

Promotor de Justiça Designado 


