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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 06/2017 

 

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

INÍCIO: 11h20  

TÉRMINO: 12h35 

 

Aos VINTE DIAS do mês de JULHO 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 11h20 com a 

presença de 28 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. Justificou, a pedido, a ausência do Ilustre Vice-Secretário 

Executivo, Dr. Arthur Medeiros Neto, que não pode estar presente 

devido a compromisso imprevisto e inadiável. 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. III - Relatou o Senhor 

Secretário que estão em exercício na Procuradoria no presente 

mês 34 (trinta e quatro) Procuradores de Justiça e 14 (quatorze) 

Promotores de Justiça designados com prejuízo das suas funções, 

observando que não foram designados Promotores de Justiça sem 

prejuízo. Informou, também, que houve uma sobra de 462 feitos 
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em junho, que neste mês, até a presente data, foram distribuídos 

3.258 habeas corpus e que somava em 475 o número de feitos no 

acervo. Comunicou ainda que estão afastados 08 Procuradores de 

Justiça , afora os cargos de Secretário e Vice-Secretário 

Executivos. IV – Ato contínuo, o DD. Secretário Executivo passou 

a palavra a Sra. Cleide, funcionária do Ministério Público que 

assessora os Procuradores de Justiça que têm a incumbência de 

realizar sessões no Tribunal de Justiça. A senhora servidora 

esclareceu aos presentes sobre os procedimentos necessários 

para a realização da sustentação oral, indicando, dentre outros 

pontos que: a) antes da sessão, os Procuradores de Justiça 

devem passar na sala do Ministério Público, de nº 619, no Palácio 

da Justiça, para pegar a beca; b) as cópias dos processos em que 

já houve pedido prévio de sustentação oral estarão disponíveis 

para a consulta um dia antes da realização da sessão; c) há 

computador com acesso à internet disponível para os 

Procuradores de Justiça; d) há casos em que pouco antes da 

sessão o defensor requer a sustentação oral. Nessa situação, em 

regra, o processo é providenciado para o Procurador de Justiça, 

salvo algumas exceções, como por problemas do cartório judicial; 

e) os casos de urgência, por impedimento ocasional do Procurador 

de Justiça designado, serão resolvidos com a Secretaria da 

Procuradoria de Justiça. A senhora funcionária se dispôs a tirar 

eventuais dúvidas, sempre que solicitada. Em seguida, o Senhor 

Secretário dispensou a presença da Sra. Cleide, em razão de ela 

ter afazeres profissionais, agradecendo sua presença na reunião e 

a colaboração que trouxe aos presentes. V – Na sequência, o 

Senhor Secretário mencionou que, muito provavelmente, a 

elaboração de escala para as próximas sessões será repassada 

para a Procuradoria de Justiça Criminal. Tal situação será definida 

em breve, em reunião, tendo em conta entendimento mantido pelo 

Procurador-Geral de Justiça com a Corregedoria Nacional do 

Ministério Público. Salientou que elaborou uma escala para a 

primeira quinzena de agosto, que poderá ser modificada, conforme 

eventuais impedimentos dos Procuradores de Justiça. VI - Relatou 
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o Senhor Secretário, também, que a Procuradoria-Geral de Justiça 

definiu que a distribuição de feitos será realizada pelas secretarias 

das Procuradorias de Justiça. Para aprimoramento do ato, sugeriu 

que fossem as atuais equipes transformadas em quatro grupos, 

visando maior equilíbrio do trabalho. Pontuou que, com isso, a 

distribuição terá um maior número de feitos, cerca de 23 por dia, e 

acrescentou que, como existe o prazo do sistema para que se 

inicie a contagem do lapso para elaboração do parecer, não 

haveria problemas quanto aos prazos nos autos. Dessa forma, 

poderá ser mantido o mutirão. Informou, também, que o grupo que 

receber duas distribuições na semana, vai auferir, em cada dia, um 

número menor de feitos, para que exista equilíbrio entre as 

equipes. Pediu autorização para que a Secretaria fosse incluída 

em um dos grupos, recebendo, além dos processos de mutirão, 

também distribuições normais, cujos pareceres serão elaborados 

com o auxílio dos analistas jurídicos. A mudança foi aprovada por 

unanimidade, sendo deixada a divisão dos grupos a cargo da 

Secretaria. VII – Na sequência, o Senhor Presidente informou que 

novos analistas jurídicos devem tomar posse, provavelmente, no 

mês de setembro, e que, por ora, eles ficarão designados na 

Secretaria da Procuradoria de Justiça, até que exista um número 

mais significativo para distribuição entre os Procuradores de 

Justiça, adotando-se o critério da antiguidade para a escolha. 

Nesse momento, o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Ilustre 

Subprocurador-Geral de Justiça, fez um resumo das atividades da 

Procuradoria-Geral de Justiça nesse sentido, indicando a logística 

necessária para a assunção dos analistas jurídicos, que implica 

inclusive na existência de local físico e de equipamento para que 

eles possam desenvolver suas atividades. Esclareceu que a 

prioridade na designação dos novos analistas é para a segunda 

instância e que, diante disso, devem os Procuradores de Justiça 

que pretendam trabalhar com auxílio deles solicitar sua 

designação. Na oportunidade, ressaltou o Senhor Secretário 

Executivo a importância da manifestação de todos Procuradores 

de Justiça sobre a necessidade de analista jurídico, para que a 
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Procuradoria mantenha analistas suficientes para dar vazão ao 

trabalho. VIII – Em seguida, foi informado pelo Senhor Secretário 

que a Procuradoria-Geral de Justiça instaurou expediente para 

estudo dos créditos de compensação. Diante disso, propôs que 

fosse elaborado ofício ao Colendo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, para que se discipline a questão, o que 

foi aprovado por unanimidade. Sugeriu, inclusive, a formação de 

um grupo de Procuradores de Justiça que estudasse o assunto, 

voluntariando-se os Procuradores de Justiça Dr. Sérgio Neves 

Coelho, Dr. Antônio Calil Filho e Dr. Carlos Eduardo Fonseca da 

Matta. Solicitou, também, aos que pretendam gozar de crédito não 

proveniente de distribuição extraordinária, que, por ora, oficiem 

diretamente ao Procurador-Geral de Justiça; IX – Após, o Senhor 

Presidente informou que a próxima reunião será realizada no 

prédio da Rua Manoel da Nóbrega, ocasião em que será 

deliberado sobre o local, horário e dias das próximas reuniões; X – 

Ao final, o Senhor Secretário declarou que aqueles que 

acumularem cargos vão fazer jus ou a gratificação pecuniária ou a 

dia de compensação, estando em poder da Secretaria uma tabela 

elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça com o número das 

matrículas, valores e dias de compensação que serão atribuídos. 

XI – Após, Sua Excelência propôs voto de louvor aos 

Excelentíssimos Procuradores de Justiça Dr. José Carlos Gobbis 

Pagliuca, Dr. Newton Silveira Simões Júnior e Dr. Roberto 

Fernandes Campos, aposentados recentemente, em razão dos 

prestimosos trabalhos que realizaram na Procuradoria de Justiça 

de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, o que foi 

aclamado por todos. XII – Durante a reunião foram solicitados 

esclarecimentos e oferecidas sugestões por vários Procuradores 

de Justiça, dentre eles os Doutores Pedro Franco de Campos, 

Paulo Reali Nunes, Gilberto Martins Lopes, Carlos Eduardo 

Fonseca da Matta, Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, 

Sérgio Neves Coelho e Antônio Calil Filho, além dos Promotores 

de Justiça Doutores Júlio César Botelho e Edson Alves da Costa, 

que foram prontamente aclarados pelo Ilustre Senhor Secretário 
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Executivo. XIII - 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 12h35. 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 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 


