
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

PROCESSO SEI N. 0007507-83.2017.4.01.8008  

COMUNICANTE: DIREÇÃO DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

ASSUNTO : ATUAÇÃO DE MAGISTRADO NO PLANTÃO

Cuida-se de comunicação oriunda da DIREF/MG em razão de informação recebida
do Juiz Federal Substituto da 35ª Vara daquela Seção Judiciária dando conta de que, nos autos do
APF/Processo nº  13510-68.2017.4.01.3800 (prisão  em flagrante),  foi  certificado,  à  fl.  26,  “ que  o
Magistrado que estava de plantão em 23/03/2017 se recusou a receber o Auto de Prisão em Flagrante,
já com pedido de liberdade provisória formulado pelo Ministério Público Federal.”

Consta dos autos que o magistrado que se encontrava de plantão naquela data era o
“Juiz Federal Dr. Atanair Nasser Ribeiro Lopes (Juiz Plantonista),  com apoio da servidora Nayara
Fernandes de Souza e o Juiz Federal Dr. João César Otoni de Matos (Plantonista Eventual), com apoio
da servidora Camila Milton Faria, conforme Portaria DIREF n. 11, de 21.2.17” (id 3875466).

A  DIREF/MG  informou  não  ter  recebido  qualquer  comunicado  sobre  eventual
impedimento que justificasse convocar o plantonista eventual. Por isso, esta Corregedoria procedeu à
notificação do magistrado plantonista  titular,  no  período,  para  que se manifestasse sobre  os  fatos
apontados.

Por meio de ofício, o magistrado argumentou, em síntese, que: 1 – a comunicação da
prisão em flagrante foi feita ao juízo da 35ª Vara em 21/03/2017, durante o horário do expediente, tendo
o magistrado se limitado a “homologar a prisão em flagrante”; 2 – não se tratava de matéria de plantão,
muito menos de comunicação de flagrante, uma vez que a prisão já havia sido homologada e os autos
encaminhados ao Ministério Público a fim de avaliar o cabimento de liberdade provisória; 3 -  o órgão
ministerial  devolveu os autos dois dias depois e fora do horário de expediente;  4 – não cabia ao
plantonista rever a decisão do juiz natural,  o qual havia homologado a prisão em flagrante; 5 – o
procedimento do magistrado da 35ª Vara não se amoldou aos atos normativos que regulam a matéria,
especialmente  a  nova  redação  do  art.  310  do  CPP,  que  determina,  logo  após  a  comunicação  do
flagrante, o imediato relaxamento da prisão ilegal, a conversão do flagrante em prisão preventiva ou a
concessão de liberdade provisória;  6 – o mesmo juízo não observou os procedimentos relativos à
audiência de custódia; 7 – eventual decisão seria inócua, uma vez que seu cumprimento somente seria
possível pela manhã; e 8 – os juízes das turmas recursais não dispõem de estrutura auxiliar para o
cumprimento do plantão (id 4008540).

A expressão “pedido de liberdade provisória” (Art.  1º, “c”, do Provimento Coger
129/16) deve ser interpretada de modo a incluir manifestação do órgão ministerial pela soltura de preso.
O que o dispositivo tem em conta é a necessidade de exame imediato do cabimento ou não de liberdade
provisória  em  favor  daquele  que  se  encontra  preso,  independentemente  do  tempo  e  modo  de
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provocação do juízo.

Deve-se considerar,  todavia,  que não é próprio  do plantão rever os atos do juízo
normal do processo, o qual, no caso, já havia homologado a prisão em flagrante, quando poderia - e não
o fez - decidir pela soltura do preso. A justificativa apresentada pelo juiz (do plantão) não é, portanto,
totalmente destituída de razoabilidade.

Por  esta  circunstância,  não  se  justifica  instaurar  procedimento disciplinar,  sem
prejuízo de que seja levado ao conhecimento desse magistrado a interpretação que a Corregedoria
Regional dá à referida norma, visando prevenir futuras ocorrências.

Ante o exposto, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução/CNJ 135/2011, arquive-se
presente procedimento.

Comuniquem-se à Corregedoria Nacional de Justiça, à DIREF/MG e ao Juiz Federal
Atanair Nasser Ribeiro Lopes, da Seção Judiciária de Minas Gerais.

Desembargador Federal João Batista Moreira

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 28/06/2017, às 16:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4297145 e o código CRC C6505CA4.
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