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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 05/2017 

 

LOCAL: Auditório Procurador de Justiça Luiz Felippe 
França Ramos, situado na Rua Riachuelo, n.º 115, 9ª 
andar. 

INÍCIO: 11h15  

TÉRMINO: 12h55 

 

Aos VINTE E UM DIAS do mês de JUNHO de 2017, no Auditório 

Procurador de Justiça Luiz Felippe França Ramos, situado na Rua 

Riachuelo, n.º 115, 9ª andar, realizou-se REUNIÃO ORDINÁRIA da 

Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança 

Criminais. Os trabalhos tiveram início às 11h15 com a presença de 39 

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 os presentes. II - 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 Secretário que estão em exercício na 

Procuradoria de Justiça no presente mês 37 (trinta e sete) Procuradores de 

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

das suas funções, observando que não houve designação de Promotor de 

Justiça sem prejuízo das funções. Informou, também, que as sobras de 

maio somaram em 534 feitos e que, neste mês, até a data da reunião, 

existia sobra de 578 feitos. Acrescentou que foram distribuídos 3.169 

habeas corpus até a presente data, fato que gera preocupação em virtude 

da proximidade da implantação da distribuição eletrônica. Lembrou que 

atualmente existem 08 (oito) Procuradores de Justiça afastados com 



2 
 

prejuízo das funções, afora os cargos de Secretário e Vice-Secretário 

Executivos. III – Ato contínuo, o Ilustre Secretário salientou que requereu 

ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça que fosse 

providenciada, com urgência, a estrutura de trabalho em gabinete, pois a 

distribuição imediata não resolverá a eventual formação de acervo, 

afirmando que essa situação irá, apenas, sobrecarregar os integrantes da 

Procuradoria de Justiça, com acúmulo de processos em seus gabinetes, ao 

passo que o excesso de trabalho causa, na verdade, esgotamento dos 

Procuradores de Justiça e maior número de licenças-saúde, gerando maior 

número de feitos sem manifestação; IV- O Senhor Secretário alertou, na 

sequência, àqueles que não ocupam gabinete, que buscassem 

providenciá-lo, pois a partir de agosto haverá modificação no sistema de 

trabalho, com aumento da distribuição, o que exigirá maior estrutura para 

que seja dada vazão aos processos, que abrange inclusive a necessidade 

de oficial de promotoria, estagiários e analistas. Salientou que os 

processos da distribuição que não forem encaminhados aos gabinetes 

deverão ser retirados na Secretaria da Procuradoria de Justiça, não 

havendo outro modo de recebê-los. V - Relatou o Senhor Secretário 

também que a Procuradoria-Geral de Justiça ainda não definiu o critério de 

distribuição de feitos, se será realizado por um setor controlado por ela 

própria ou se esse setor faria apenas a triagem dos processos recebidos, 

com a função de distribuição destinada à Secretaria de cada Procuradoria 

de Justiça. Neste ponto, pediu a palavra o Dr. Sérgio Neves Coelho, DD. 

Procurador de Justiça, que fez um apanhado histórico da atuação do 

Ministério Público em segunda instância, ressaltando que as Procuradorias 

de Justiça ganharam autonomia desde o ano de 1992, advertindo que fere 

essa autonomia, bem como o princípio da desconcentração dos atos 

administrativos, o fato de a Procuradoria-Geral de Justiça ficar com a 

função de distribuição dos feitos. Ressaltou, ainda, que distribuição 

imediata não significa distribuição instantânea, dando o exemplo do próprio 

Supremo Tribunal Federal, em que, mesmo em casos de ministros 

preventos, há demora de dias para o efetivo encaminhamento do processo. 

Propôs, então, diante de todo o seu relato, que fosse encaminhada 

proposta à Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a distribuição 

permaneça nas Secretarias das Procuradorias de Justiça. Foi aprovado por 

unanimidade que a Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e 
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Mandados de Segurança Criminais se posicionará no sentido de que seja 

adotado o critério de distribuição pela própria Secretaria, devendo a 

Procuradoria-Geral de Justiça envidar esforços junto ao Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) para que o setor adapte 

o sistema de informática atual permitindo à Egrégia Procuradoria-Geral de 

Justiça realizar apenas a triagem inicial, com posterior encaminhamento 

dos feitos às Secretarias. VI – Após, o Senhor Secretário comunicou que 

está sendo estudada a possibilidade de se elaborar uma escala de 

substituição automática entre os cargos da Procuradoria de Justiça, 

situação que considera não ser a mais adequada para a segunda instância, 

para a qual se mostra mais consentânea a redistribuição dos processos 

para aqueles afastamentos curtos, de até quatro dias, com acumulação 

para os afastamentos com prazo maior. VII – Na sequência, Sua 

Excelência pontuou que provavelmente haverá redistribuição dos 

Promotores de Justiça designados com prejuízo das funções, com redução 

do número daqueles designados na Procuradoria de Justiça de Habeas 

Corpus e Mandados de Segurança Criminais, situação que afetará a 

triagem de processos mais simples, para encaminhamento aos analistas. 

Ponderou que eventual redução desse mutirão vai gerar grande aumento 

na distribuição de feitos aos integrantes da Procuradoria de Justiça, na 

medida em que cerca de trezentos feitos por semana são elaborados com 

essa sistemática. VIII – Comunicou também que, por ora, está suspenso o 

gozo dos dias de compensação interna decorrentes de reuniões, valendo 

os adquiridos em razão de distribuições extraordinárias, devendo eventual 

requerimento de gozo de compensação interna pelo primeiro motivo ser 

dirigido diretamente ao Senhor Procurador-Geral de Justiça. IX – Foi ainda 

discutida a escala para a presença nas sessões de julgamento do Tribunal 

de Justiça, tendo-se deliberado que, nessa fase inicial, a escala será 

elaborada pela Secretaria, na ocasião do recebimento das pautas. O 

Senhor Secretário observou ainda que provavelmente a nossa 

Procuradoria de Justiça ficará responsável por duas quinzenas, uma no 

mês de agosto e outra no final de setembro ou início de outubro. Foi 

esclarecido que é possível que exista alguma mudança na escala até o 

final do ano. X – Foi lembrado pelo Senhor Vice-Secretário, DD. Dr. Arthur 

Medeiros Neto, que haverá correição ordinária no mês de agosto, em data 

a ser definida, pedindo aos presentes que mantenham em ordem os 
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arquivos de peças. XI – Foram solicitados esclarecimentos e oferecidas 

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

Tharcillo Toledo Neto, Maurício Augusto Gomes, Pedro Franco de 

Campos, Gilberto Martins Lopes, José Kalil de Oliveira e Costa, Carlos 

Eduardo Fonseca da Matta, Marco Antônio Garcia Baz, Vivian Cristiane 

Moretto Wohlers Silveira, Pedro Manoel Ramos, Ricardo Prado Pires de 

Campos e Antônio Calil Filho, além dos Promotores de Justiça Valter Kenji 

Ishida, William Terra de Oliveira, José Cláudio de Melo Costa, Júlio César 

Botelho e Thales César de Oliveira, que foram respondidos tanto pelo DD. 

Secretário Executivo quanto pelo DD. Vice-Secretário Executivo. XII - 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 12h55. 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 

Secretário Executivo 

 
JOSÉ CLÁUDIO DE MELO COSTA 

Promotor de Justiça Designado 


