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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 02/2017 

 

 

 

 

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

INÍCIO: 19h10  

TÉRMINO: 20h10 

 

 

 

  

 Aos VINTE E NOVE DIAS do mês de MARÇO 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 25 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. 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 a Procuradoria conta, no presente 
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mês, com 38 (trinta e oito) Procuradores de Justiça em exercício. 

Complementou que estão atuando 16 (dezesseis) Promotores de Justiça 

designados com prejuízo e foram designados 14 (quatorze) Promotores 

de Justiça sem prejuízo das suas funções (período de 15 dias). 

Informou, também, que foram distribuídos, até a data da reunião, 6.141 

habeas corpus, havendo uma sobra de 1.399 feitos em fevereiro, que foi 

baixada para 455 autos até a presente data. III – Na sequência, o Ilustre 

Presidente pontuou que foi possível reduzir o número de feitos do 

acervo em razão da distribuição extraordinária de 15 (quinze) processos 

a todos os integrantes da Procuradoria de Justiça. Esclareceu, inclusive, 

que a prática foi necessária em razão do elevado número de habeas 

corpus remetidos pelo Tribunal de Justiça no mês de março. Informou, 

ainda, que com a remessa dessa carga extra o número de sobras foi 

baixado para um patamar de cerca de duas distribuições, quantidade 

apropriada para realizar as distribuições diárias de feitos e manter o 

equilíbrio entre os integrantes da Procuradoria de Justiça. IV – Em 

seguida, o Senhor Secretário advertiu que haverá realização de 

correição extraordinária pelo Emérito Conselho Nacional do Ministério 

Público, entre os dias 17 e 20 de abril de 2017. Observou, também, que 

durante os trabalhos serão analisadas a distribuição dos feitos, a forma 

de substituição dos membros, a carga mensal de processos e a atuação 

dos Promotores de Justiça designados, dentre outros pontos. Informou, 

ademais, que a Procuradoria de Justiça tem-se mantido com os 

registros em dia e que, embora ainda não exista distribuição 

informatizada, pois o programa está em fase de elaboração pela 

Procuradoria-Geral de Justiça, tem havido distribuição diária dos feitos. 

Solicitou, na oportunidade, aos colegas que ainda não possuem 

autorização para residir fora da comarca que regularizem a situação e 

recordou acerca da importância de serem encaminhadas as cópias dos 

pareceres para arquivamento na Procuradoria de Justiça. V – 

Posteriormente, o Senhor Presidente informou que no segundo 

semestre deste ano haverá Correição Ordinária a ser realizada pela 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, na 

qual será analisada, além da regularidade do serviço, a qualidade das 

peças prolatadas. VI – Após, Sua Excelência o Dr. Arthur Medeiros 
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Neto, DD. Procurador de Justiça e Vice-Secretário Executivo, lembrou 

aos colegas que pela especificidade da nossa Procuradoria de Justiça, 

bem como pelo fato de o Tribunal de Justiça não ser regular no número 

de habeas corpus remetidos, o que varia muito a cada dia, a distribuição 

diária tem sido uma maneira eficiente para que a divisão do trabalho 

entre os integrantes da Procuradoria de Justiça seja equânime e para 

que o serviço flua de maneira constante, sem atrasos. Comunicou, 

ainda, que se encontram em trâmite na Assembleia Legislativa projetos 

de interesse do Ministério Público Estadual, dentre eles o de aumento 

do número de cargos de analistas jurídicos. Cientificou, também, que foi 

negada a medida liminar na ação movida pela Procuradoria Geral da 

República em face de dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público 

Paulista e fez apontamentos sobre algumas regras constantes do 

projeto de reforma da Previdência que podem atingir os membros da 

Instituição. VII – Na sequência dos trabalhos vários presentes realizaram 

perguntas e trouxeram sugestões, dentre eles os DD. Procuradores de 

Justiça Dr. Ricardo Prado Pires de Campos, Dr. Daniel Rodrigues de 

Macedo, Dr. Carlos Eduardo Fonseca da Matta, Dr. Marco Antônio 

Garcia Baz, Dr. Gilberto Martins Lopes, Dr. Pedro Manoel Ramos e a 

Dra. Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, além dos Doutores Edson 

Alves da Costa e Júlio César Botelho, DD. Promotores de Justiça 

designados, as quais foram esclarecidas pelos Ilustres Secretário e 

Vice-Secretário Executivos. No ensejo, o Dr. Carlos Eduardo Fonseca 

da Matta sugeriu que os relatórios de distribuição de processos 

encaminhados via e-mail sejam remetidos em formato “PDF”, a fim de 

permitir a cópia da numeração de cada processo e evitar eventual 

equívoco de digitação na ocasião do acesso aos autos na página 

eletrônica do “e-SAJ”. VIII – Em seguida, o Ilustre Secretário lembrou a 

todos que haverá mudanças no programa de acesso dos feitos 

eletrônicos, cujas alterações estão previstas para o segundo semestre 

deste ano. IX – 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 20h10. Lida e achada conforme, vai a presente ata redigida em 04 

(quatro) laudas somente no anverso, assinada pelo Excelentíssimo 
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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 

 

 

 

 


