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Ofício SINDOJUS/MG nº 00547/2014  

 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro da Capital, 

 

O SINDOJUS/MG, legítimo representante da categoria dos Oficiais de Justiça 

Avaliadores do Estado de Minas Gerais, através de seu presidente, Wander da Costa 

Ribeiro, com o fim de resolver de forma pacífica importantes demandas da categoria, 

em relação a determinados procedimentos que têm lugar na Central de Plantão 

Judicial da Comarca de Belo Horizonte (antiga Secretaria do Plantão de Habeas Corpus e 

Medidas Urgentes da Comarca de Belo Horizonte, órgão renomeado pela Portaria n.º 

2.930/CGJ/2013), vem, cordialmente, à presença de Vossa Excelência, expor e 

requerer o que segue abaixo: 

 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar, ainda que já devidamente sabido por Vossa 

Excelência, que é alta, em média, a quantidade de ordens judiciais enviadas para 

cumprimento na CEPLAN (média de 35, por plantão), e que tais medidas 

consubstanciam-se, em geral, em alvarás de soltura a serem cumpridos diretamente, 

por oficiais de justiça nela lotados, nas unidades prisionais localizadas na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, tais como nas comarcas de Igarapé, Ribeirão das 

Neves, Contagem, Betim, Ibirité, Sabará, Vespasiano, Santa Luzia e Belo Horizonte. 

 

A normativa que disciplina a expedição e cumprimento de alvarás de soltura na 

Comarca de Belo Horizonte consta da redação do Provimento n. 161/CGJ/2006, que 

em seus artigos 249 a 255, informa como devem ser expedidos alvarás de soltura não 

somente na Comarca de Belo Horizonte, mas em toda Circunscrição Judiciária 

Metropolitana, circunscrição esta que obviamente inclui a Comarca de Contagem, em 

seção identificada como: “TÍTULO XIII - DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE 

SOLTURA. CAPÍTULO I - DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA NA 

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE”. 

 

Assim, resta claro que as condições de expedição e cumprimento de alvarás de 

soltura, do ponto de vista jurídico, em toda a Circunscrição Judiciária Metropolitana, 
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da qual fazem parte as Comarca de Belo Horizonte e Contagem, é idêntica, e por isso, 

devem seguir o mesmo padrão e ter um mesmo tratamento jurídico e fático. 

 

Conforme noticiam todos os escrivães da Central de Plantão Judicial da Comarca de 

Belo Horizonte, através do Ofício n. 13/05/14, encaminhado ao então Juiz Auxiliar da 

Corregedoria e Diretor do Foro da Capital, em 20/05/2014, em anexo, nos últimos 

meses houve aumento significativo do volume de alvarás de soltura encaminhados 

da Comarca de Contagem, via carta  precatória (via fax ou outro meio idôneo) àquela 

CEPLAN de Belo Horizonte, para cumprimento direto nesta comarca, por oficiais de 

justiça aqui lotados. 

 

Ocorre que, conforme também noticiado no ofício supracitado, os oficiais de justiça 

lotados na CEPLAN de Belo Horizonte cumprem constantemente alvarás de soltura 

na Comarca de Contagem, oriundos de diversas varas criminais da Comarca de Belo 

Horizonte. Contudo, a recíproca não ocorre, uma vez que os alvarás de soltura 

oriundos da Comarca de Contagem, cujos beneficiários encontram-se encarcerados 

na Comarca de Belo Horizonte, são encaminhados a esta Comarca via carta 

precatória (via fax ou outro meio idôneo) à CEPLAN, para cumprimento dos oficiais 

de justiça nela lotados. 

 

Por outro lado, cumpre ressaltar que, da mesma forma que existe plantão noturno e 

de finais de semana e feriados na Comarca de Belo Horizonte, realizado pela 

CEPLAN, também existe plantão noturno e de finais de semana e feriados na 

Comarca de Contagem. Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça já editou 

Resolução (n. 71, de 31/03/2009) que determina a realização de plantões noturnos e de 

finais de semana em todas as comarcas do país, vejamos: 

 

“RESOLUÇÃO Nº 71, DE 31 DE MARÇO DE 2009 - Dispõe 

sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo 

graus de jurisdição. 

(...) 

Art. 2º. O Plantão Judiciário realiza-se nas dependências do 

Tribunal ou fórum, em todas as sedes de comarca, 

circunscrição, seção ou subseção judiciária, conforme a 

organização judiciária local, e será mantido em todos os dias em 

que não houver expediente forense, e, nos dias úteis, antes ou 

após o expediente normal, nos termos disciplinados pelo 

Tribunal.” 
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Tal Resolução foi regulamentada no âmbito do Poder Judiciário estadual pela 

Resolução n. 648/2010, editada pela Presidência do TJMG, norma que determina a 

realização de plantões para a apreciação de habeas corpus e medidas urgentes em 

todas as microrregiões do Estado fora do horário do expediente forense, verbis: 

 

“RESOLUÇÃO Nº 648/2010 - Estabelece critérios para a 

realização dos plantões destinados à apreciação de habeas 

corpus e de outras medidas de natureza urgente e dá outras 

providências. 

(...) 

Art. 1º - O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

manterá Juízes de plantão na Comarca de Belo Horizonte e em 

microrregiões do Estado visando à prestação jurisdicional 

concernente à apreciação de habeas corpus e de outras medidas 

de natureza urgente, fora do horário do expediente forense. 

§ 1º - As microrregiões nas quais deverão funcionar varas em 

regime de plantão são as definidas no Anexo I e Anexo II desta 

Resolução.” 

 

A citada Resolução do TJMG, inclusive, em seu Anexo II, estabelece que a Comarca 

de Contagem coincide com a Microrregião XII, e informa quais varas de tal 

microrregião, mediante rodízio, devem ficar em plantão para atender o que foi 

determinado pelo artigo supracitado, da seguinte forma: 

 

“ANEXO II - (a que se refere o § 1º do art. 1º) - RODÍZIOS 

PARA O PLANTÃO DE HABEAS CORPUS E DE OUTRAS 

MEDIDAS DE NATUREZA URGENTE NAS COMARCAS DO 

INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

(...) 

XII - Contagem: 1ª Vara Cível; 2ª Vara Cível; 3ª Vara Cível; 4ª 

Vara Cível; 1ª Vara Criminal; 2ª Vara Criminal; 3ª Vara 

Criminal; 4ª Vara Criminal; Vara de Execuções Criminais; 1ª 

Vara de Família e Sucessões; 2ª Vara de Família e Sucessões; 3ª 

Vara de Família e Sucessões; Vara da Infância e da Juventude; 

1ª Vara da Fazenda Pública, Falências, Concordatas e Registros 

Públicos; 2ª Vara da Fazenda Pública, Falências, Concordatas e 

Registros Públicos; 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal; 2ª 

Vara da Fazenda Pública Municipal; Vara do Tribunal do Júri; 

1º JD da 1ª Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.” 



 
 

4 

 

 

Deve ser ressaltado ainda que a regulamentação da referida Resolução, editada pelo 

TJMG ficou a cargo de outro ato normativo da Presidência deste órgão, 

consubstanciado na Portaria n. 2482/2010, que regulamenta o plantão destinado à 

apreciação de habeas corpus e de outras medidas de natureza urgente nas 

microrregiões do interior do Estado, constantes do Anexo II da Resolução 

supracitada (que inclui a Microrregião XII – Comarca de Contagem) e reafirma a 

obrigatoriedade da existência de plantão em dias úteis, fora do horário do expediente 

forense, e em dias não úteis, da seguinte forma: 

 

“TJMG PORTARIA Nº 2482/2010 - Regulamenta o plantão 

destinado à apreciação de habeas corpus e de outras medidas 

de natureza urgente nas microrregiões do interior do Estado. 

(...) 

Art. 1º - Em cada uma das microrregiões constantes do Anexo II 

da Resolução nº 648, de 5 de agosto de 2010, durante os dias 

não úteis e nos dias úteis, fora do horário do expediente 

forense, será mantida, em sistema de plantão para apreciação 

de habeas corpus e de outras medidas de natureza urgente, 

pelo menos uma vara ou comarca a ser indicada pela 

Presidência do Tribunal de Justiça.” 

 

No caso em questão, uma vez que o território da Comarca de Contagem coincide 

com o território da Microrregião XII, e tal dispositivo normativo estabelece a 

obrigatoriedade de existência de plantão em dias não úteis, e em dias úteis, fora do 

horário do expediente forense, em pelo menos uma comarca de cada microrregião, 

haverá necessariamente plantão noturno e de finais de semana e feriado na Comarca 

de Contagem. 

 

Por todo o exposto, uma vez que o procedimento de expedição e cumprimento e 

alvarás de soltura das Comarcas de Belo Horizonte e Contagem é o mesmo, pela 

incidência a ambos os casos do Título XII, do Provimento n. 161/CGJ/2006, aplicável a 

toda a Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo Horizonte, e que há 

efetivamente servidores e juízes em plantão em dias não úteis, e em dias úteis, fora 

do horário do expediente forense, em ambas as comarcas, e que, os oficiais de justiça 

lotados na CEPLAN de Belo Horizonte, cumprem diretamente alvarás de soltura na 

Comarca de Contagem, o subscritor deste, REQUER, como medida de justiça e 

aplicação da mesma razão onde há o mesmo Direito (ubi eadem ratio, ibi idem ius) 

sejam tomadas providências no sentido de: 
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1. Determinar-se que, durante os plantões de dias não úteis e dias úteis, fora do 

horário do expediente forense, os alvarás de soltura oriundos da Comarca de 

Contagem, cujos beneficiários se encontrem encarcerados na Comarca de Belo 

Horizonte, sejam cumpridos diretamente por oficiais de justiça lotados em 

Contagem, que estejam em plantão, nos presídios situados em Belo Horizonte;  

 

E, alternativamente, caso não seja impossível a implementação do suprarrequerido:  

 

2. Determinar-se que, durante os plantões de dias não úteis e dias úteis, fora do 

horário do expediente forense, os alvarás de soltura emitidos na Comarca de 

Belo Horizonte, a serem cumpridos em presídios situados no território da 

Comarca de Contagem, sejam enviados via carta precatória (via fax ou outro 

meio idôneo) pela CEPLAN a tal comarca, para que ali sejam cumpridos por 

oficiais de justiça nela lotados, em plantão. 

 

Desde já, o SINDOJUS/MG, através de seu presidente, põe-se à vossa disposição para 

prestar ulteriores esclarecimentos que Vossa Excelência julgue necessários, e aguarda 

respostas desta Direção, no sentido de sanar a grave incongruência apontada. 

 

 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2014. 

 

Respeitosamente, 

 

 

________________________________ 

Wander da Costa Ribeiro 

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas 

Gerais e Vice-Presidente da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de 

Justiça Estaduais do Brasil 

 

 

 

Ao Exmo. Sr. 

Juiz Cássio Azevedo Fontenelle 

DD. Juiz Auxiliar da Corregedoria e Diretor do Foro da Capital 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 

Comarca de Belo Horizonte/MG 


