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    D E S P A C H OD E S P A C H O 

 

Observo que o objeto pretendido no presente Feito não se trata de matéria afeta ao Plantão Judiciário, nos
termos art. 1º, § 3º, da Resolução 71, de 31 de março de 2009: 

 

 Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos
tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à
competência jurisdicional do magistrado plantonista;

b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;

d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à
decretação de prisão preventiva ou temporária;

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de
caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; e,

g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26
de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.

§ 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão
anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial
para escuta telefônica.

§ 2°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só
poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o
expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e
justificada delegação do juiz.

§3º. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem
liberação de bens apreendidos.

 

Observo, também, que a indicação, pelo Presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, do nome de Ricardo de
Aquino Salles, para possível nomeação como Ministro do Meio Ambiente, se deu em 09/12/2018, o que, além de indicar
um ato futuro e incerto (o Presidente eleito pode desistir da nomeação), implica em que o autor teve tempo suficiente
para se insurgir a respeito, antes do recesso forense/plantão judiciário, e, bem assim, que não há urgência a ponto de
não se poder aguardar a retomada do expediente judiciário normal, a partir de 7 de janeiro de 2019.

Ademais, noto que a r. sentença de condenação de Ricardo de Aquino Salles por improbidade administrativa foi
proferida em 19/12/2018, não havendo, porém, transitado em julgado, o que impede a prolação, em caráter de urgência,
de qualquer decisão com base na mesma.

Destarte, ao menos por ora, não há plausibilidade do direito invocado, uma vez que sequer há certeza da
nomeação de Ricardo Salles como Ministro, tratando-se, pois, de mera expectativa de direito.

Outrossim, não sendo caso de apreciação em regime de Plantão, abra-se conclusão do Feito ao MM. Juízo da 1ª
Vara da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, para o primeiro dia útil subsequente ao recesso forense.

Cumpra-se.
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