
1 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 10/2017 

 

 

LOCAL: Auditório RUBENS MARCHI – Rua Manoel da 

Nóbrega, n.º 242 

INÍCIO: 16h30 

TÉRMINO: 17h40 

  

  

  

Aos VINTE E NOVE DIAS do mês de NOVEMBRO de 2017, no Auditório 

Rubens Marchi, situado na Rua Manoel da Nóbrega, nº 242, realizou-se 

REUNIÃO ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e 

Mandados de Segurança Criminais. Os trabalhos tiveram início às 16h30 

com a presença de 23 (vinte e três) 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 novembro estiveram em exercício na 

Procuradoria 33 (trinta e três) Procuradores de Justiça, 07 (sete) 

Promotores de Justiça designados com prejuízo e 15 (quinze) 

Promotores de Justiça designados sem prejuízo das funções, viabilizando 
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o preenchimento dos 51 (cinquenta e um) cargos com membros do 

Ministério Público em atividade. Informou, ainda, que até a presente data 

foram distribuídos 3.964 habeas corpus e que somava em 652 o número 

de feitos aguardando distribuição. IV – Em seguida, pedindo a palavra, o 

Ilustre Procurador de Justiça Dr. Maurício Augusto Gomes propôs voto de 

pesar ao DD. Procurador de Justiça Dr. Antonio Calil Filho, em virtude da 

perda de sua esposa, que faleceu recentemente. V- Após, Sua 

Excelência, o Senhor Secretário, sugeriu voto de louvor aos Senhores 

Assistentes Jurídicos (Analistas de Promotoria) que participaram do 

treinamento dos analistas recém-chegados à Procuradoria de Justiça. VI- 

Posteriormente, foi deliberado por unanimidade que nos pedidos de 

afastamento de Assistente Jurídico, além do deferimento do Senhor 

Secretário Executivo, será preciso, também, o “ciente e de acordo” do DD. 

Procurador de Justiça com o qual ele atue. Ficou decidido, ainda, que, 

caso referida ausência não coincida com o afastamento do Procurador de 

Justiça, sempre que possível e caso haja disponibilidade, será 

dispensado um Analista do exercício na Secretaria para auxiliá-lo. VII- Na 

sequência dos trabalhos, à luz do disposto no parágrafo 12, artigo 10, do 

Ato Normativo nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, foi deliberado 

por unanimidade que a redução na distribuição somente poderá alcançar 

o montante de uma carga por mês, a fim de que não haja formação de 

acervo. Decidiu-se, também, que as pendências antigas alusivas às 

Reuniões do Colendo Órgão Especial funcionarão de acordo com as 

disposições acima e que em relação aos bloqueios referentes às reuniões 

futuras, o desconto será efetuado após a confirmação do comparecimento 

à reunião do Órgão Especial, no montante relativo a esse dia de sessão 

do Colegiado. VII- Após, foi aprovado por unanimidade os calendários das 

distribuições dos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, e restou 

decidido que todos os Membros da Procuradoria, constantes das cinco 

equipes, receberão cargas de processos nos dias 13, 14 e 15 de 

dezembro a fim de dar vazão ao acervo. IX- Em seguida, nos termos do 

parágrafo 8º, in fine, do Ato Normativo nº 412-CPJ, de 24 de novembro 

de 2005, foi deliberado por unanimidade que não haverá distribuição de 

autos ao Procurador de Justiça Vice-Secretário Executivo, a fim de que 

ele possa cumprir o disposto no parágrafo 3º desse mesmo dispositivo 
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normativo. X- Após, o Senhor Presidente informou aos presentes que a 

eleição para os cargos de Secretário e Vice-Secretário Executivos será 

realizada no próximo dia 13 de dezembro, sob a presidência do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo 

Poggio Smanio. Salientou, ainda, que logo após a reunião haverá o Jantar 

de Fim de Ano da Procuradoria de Justiça na Churrascaria Barbacoa 

Itaim. Comunicou, na oportunidade, que a festa de confraternização com 

todos os funcionários da Procuradoria será realizada na tarde do dia 19 

de dezembro, convidando todos a participar. XI- Adiante, o Senhor 

Secretário informou que no próximo sábado, dia 02 de dezembro de 2017, 

haverá a eleição do Conselho Superior, cuja votação dar-se-á no período 

das 09h00 às 17h00. 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 17h40. Lida e achada conforme, vai a presente ata 

por mim assinada. EDUARDO MARCELO MISTRORIGO DE FREITAS, 

Procurador de Justiça, Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

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


