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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 08/2017 

 

LOCAL: Auditório Luís Felippe França Ramos, situado 
na Rua Riachuelo, n.º 115, 9ª andar. 

INÍCIO: 11h05  

TÉRMINO: 12h05 

 

LOCAL: Auditório Luís Felippe França Ramos, situado na Rua Riachuelo, n.º 
115, 9ª andar. 

INÍCIO: 11h05 

TÉRMINO: 12h05 

  

  

  

Aos VINTE E SETE DIAS do mês de SETEMBRO de 2017, no Auditório Luís Felippe 
França Ramos, situado na Rua Riachuelo, n.º 115, 9º andar, realizou-se REUNIÃO 
ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de 
Segurança Criminais. Os trabalhos tiveram início às 11h05 com a presença de 13 
(treze) 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. III - Relatou o Senhor Presidente que no mês de setembro 
estiveram em exercício na Procuradoria 30 (trinta) Procuradores de Justiça, 09 (nove) 
Promotores de Justiça designados com prejuízo e 13 (treze) Promotores de Justiça 
designados sem prejuízo das funções, viabilizando o preenchimento dos 51 
(cinquenta e um) cargos com membros do Ministério Público em atividade. Informou, 
ainda, que até a presente data foram distribuídos 3.629 habeas corpus e que somava 
em 557 o número de feitos aguardando distribuição. IV – Em seguida, o Senhor 
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Presidente propôs voto de louvor ao Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Renato 
Nascimento Fabbrini, aposentado recentemente. V – Na sequência dos trabalhos, os 
presentes trataram de assuntos relativos à designação dos assistentes jurídicos e foi 
discutida a necessidade de candidatura de representante da Procuradoria de Justiça 
de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais na eleição para o Colendo 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça que se aproxima. 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 12h05. Lida e achada conforme, vai a presente ata por mim 
redigida e assinada. EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS, Procurador 
de Justiça e Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


