
 

 
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

 
PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL

   
Processo nº 0863777-35.2021.8.10.0001
 
Autor: MARCO ANTONIO TERRA SCHUTZ e outros
 
Advogados/Autoridades do(a) AUTOR: THAIS ISABELLE MENDES EWERTON - MA23098, ANA
BEATRIZ CARDOSO LOPES - MA22016 
Advogados/Autoridades do(a) AUTOR: THAIS ISABELLE MENDES EWERTON - MA23098, ANA
BEATRIZ CARDOSO LOPES - MA22016 
 
Réu: CEL. PEDRO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO e outros (3)
 
Endereço:
 
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)]
 
 
 
DECISÃO 
  
 
Vistos, etc.
 
Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer proposta por MARCO ANTONIO TERRA SCHUTZ
e outros em desfavor de CEL. PEDRO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS COMANDANTE GERAL
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO e outros (3), ambos devidamente
qualificados na exordial.
 
 
 
                   Alegou a parte autora, em síntese, que são policiais militares prestes a completarem
trinta anos de serviço, e por essa razão estariam em vias de serem transferidos para  reserva
remunerada. Entretanto, desejam completar trinta e cinco anos de serviço.
 
 
  

   Por isso pedem liminarmente a paralização do processo de transferência de ambos. 
 

   É o relatório. Decido.
 

  A priori, esclareço que o regime de plantão judicial, por excepcionar o princípio
constitucional do juiz natural, restringe-se aos casos em que, além de constatado risco de grave
prejuízo ou de difícil reparação, a medida pretendida, diante do seu imediatismo, não puder ser
ajuizada horário normal de funcionamento das atividades forenses.
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Após análise dos documentos juntados e relatos feitos, verifico que o caso dos
requerentes não cumpre as exigências para trâmite em regime de plantão.
 

Como cediço, a Resolução nº 71 do CNJ estabelece em seu art. 1º, um rol de medidas
passíveis de serem examinadas em sede de plantão judiciário, não havendo previsão do caso ora
em apreço, senão vejamos:
 

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:
 
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator
autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
 
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
 
III – comunicações de prisão em flagrante;
 
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
 
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do
Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
 
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que
objetivamente comprovada a urgência;
 
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no
horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de
grave prejuízo ou de difícil reparação;
 
VIII – 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 nº 10.259, de 12 de julho
de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas. (grifei).
 
Ademais, cabe destacar que tal entendimento restou referendado pelo Código de

Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão (Provimento n. 31, de 25 de
junho de 2020), conforme consta em seu art. 62:
 

Art. 62. O Plantão Judiciário destina-se exclusivamente à apreciação de:
 
I - pedidos de liminares em habeas corpus e mandados de segurança em que figurar
como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado
plantonista;
 
II - comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de
liberdade provisória;
 
III - exame de representação da autoridade policial ou do representante do Ministério
Público, visando à decretação de prisão preventiva ou temporária, desde que o pedido
seja manifestamente urgente e a medida reputada necessária e não possa ser
apreciada em dia de expediente forense;
 
IV - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que
objetivamente comprovada a urgência;
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V - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser apreciada no
horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de
grave prejuízo ou de difícil reparação.
 
VI - medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos juizados especiais a
que se referem a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, limitadas às hipóteses
acima enumeradas;
 
VII - conhecimento de requerimento para a realização de exame de corpo de delito em
casos de abuso de autoridade;
 
VIII - conhecimento de casos de apreensão e liberação de crianças e de adolescentes
recolhidos por agentes de autoridade e de outras ocorrências envolvendo menores,
desde que comprovadas a urgência e a necessidade;
 
IX - exercício da função correcional do serviço de plantão do registro civil para assento
de óbito; e
 
X - cumprimento de ordens expedidas pelo Tribunal de Justiça expressamente
determinadas para efetivação no plantão.
 

O caso concreto, não exsurge condição de extrema gravidade que não possa aguardar
a análise no expediente normal de atividade forense, vez que os autores têm ciência do processo
de transferência para a reserva desde 14 de dezembro de 2021. Além disso, não se trata de
processo que será finalizado durante o recesso do Poder Judiciário. 
 

Desse modo, não comprovado risco de perecimento do direito ou de sua improvável ou
difícil reparação, o pleito liminar deverá ser apreciado pelo respectivo juiz natural, já que não
vislumbrada a urgência intrínseca ao plantão judicial.
 

Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de tutela, tendo em vista que o caso não
se enquadra nas hipóteses previstas para plantão judicial.
 

Ainda, por não se tratar de matéria urgente, regulamentada pela Resolução 71 do CNJ e
art. 62 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão.
 

Assim sendo, determino ao Secretário Plantonista que distribua os presentes autos, a
fim de que o pedido liminar possa ser apreciado em expediente normal.
 

Intimem-se. Cumpra-se. 
  
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO. 

 
 
 

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2021. 
  

 
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

 
 
 

Respondendo pelo Plantão Cível da Ilha de São Luís. 
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