
 
PEDIDO DE DESAGRAVO PÚBLICO nº 42332018 
Requerente: Conselho Seccional da OAB/CE 
Requerido: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMILÍA DE FORTALEZA/CE, 
DOUTOR JOAQUIM SOLÓN MOTA JÚNIOR 
 

 
 

RELATÓRIO 
 

Adoto como relatório o que fora apresentado pelo Membro do TDP 
Franco Almada, o qual passo a fazer a leitura. 

 
“Em 22.02.2018, o Conselho Estadual da Ordem de Advogados do 

Brasil, Secção Ceará, tomou ciência de ato praticado pelo magistrado JOAQUIM 
SOLÓN MOTA JÚNIOR, em face da advogada SABRINA MILANE VERAS CAMPOS, 
resolvendo deliberar pela abertura de Pedido de Desagravo Público. 

 
Conforme narrado na ocasião, a advogada SABRINA MILANE 

VERAS CAMPOS é patrona de uma das partes em AÇÃO DE GUARDA que tramita 
na 2ª Vara de Família de Fortaleza/CE sob o nº 0171752-05.2017.8.06.0001, o qual 
tinha como objetivo a guarda de duas crianças, pleiteada pelo pai.  

 
 Segundo relatado pela advogada, esta peticionou tutela de urgência 

desde em 22.11.2017, tendo buscado contato, por reiteradas vezes, com o juiz titular 
da 2ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE, Dr. Joaquim Solón Mota Júnior, 
para explicar a urgência da situação e pleitear celeridade no caso.  

 
Ressaltou que entre os dias 22.11.2017 e 30.11.2017, esteve 

presente na secretaria daquela vara por diversas vezes, em horários e dias diferentes, 
na tentativa de contato com o magistrado, sendo atendida pelas funcionárias LIDIANE 
e MILENA, recebendo sempre a informação de que o magistrado não a atenderia. 

 
Nos dias e horários em que compareceu, a advogada narra ter 

recebidos diversos fundamentos para a recusa do atendimento, tais como: realização 
de audiência, semana da conciliação, despacho de outros processos ou simplesmente 
a indisponibilidade para atender advogados, mesmo tendo se disponibilizado a 
aguardar o tempo que fosse necessário, não houve o atendimento. 

 
Em 01.12.2017, o requerido entrou em gozo de férias, assumindo, 

assim, a respondência daquela vara a juíza titular da 3ª Vara de Família de 
Fortaleza/CE, que de pronto recebeu a advogada, analisou o caso abriu vistas do 
processo ao Ministério Público. 

Ocorre que neste ínterim, uma das crianças, que sofria sérios 
problemas de saúde, veio a óbito, tendo como causa: “asfixia por alimentos”, não 
havendo relação com a doença preexistente, conforme Laudo do IML sob nº 
718906/2017, Livro 1122, pagina 99, em anexo, motivo este que, conforme relatou a 
advogada, justificava a urgência pleiteada e a necessidade em falar com o magistrado 
para despachar o pedido. 

 
Após a morte da criança a advogada reiterou por mais três vezes, 

nos dias 12 e 13/12/2017, o pedido de tutela de urgência, anexando os documentos 
relacionados ao falecimento. 

 



 
Diante do Parecer do Ministério Público, desta vez favorável, a Juíza 

da 3ª Vara de Família/CE, em respondência pela 2ª Vara de Família de Fortaleza/CE, 
reconhecendo a urgência do caso, no dia 13.12.2017, deferiu o pedido de tutela de 
urgência, concedendo a guarda da outra criança ao pai, atendendo ao pleito de 
urgência da advogada protocolado desde o dia 22.11.2017. 

 
No dia 21.02.2018, fora realizada audiência no referido processo, ato 

este presidido pelo magistrado Joaquim Solón Mota Júnior. Na oportunidade, estavam 
presentes as partes (pai e mãe da criança), o defensor público, o membro do 
ministério público, a advogada SABRINA VERAS, e outros dois advogados que 
também representavam o pai da criança. 

 
Realizado o pregão, a procuradora SABRINA VERAS tentou, de 

forma preliminar, expor os fatos referentes à morte de uma das crianças, momento em 
que fora abruptamente interrompida pelo magistrado, que teria dito para advogada se 
calar, acusando-a de ter alardeado pelo fórum que a equipe da 2ª Vara de Família 
seria a responsável pela morte das crianças, afirmando ainda que após a audiência 
conversaria com a advogada sobre este assunto. 

 
Diante daquela situação, a advogada narrou ter tido receio do que 

poderia vir a sofrer, razão pela qual passou a gravar a audiência, nas quais ocorreram 
fatos que a procuradora não comentou em respeito ao sigilo profissional. 

 
Encerrada a audiência, ainda na presença de todos, exceto as partes 

e Ministério Público, o magistrado chamou as suas funcionárias LIDIANE e MILENA e 
passou a inquirir a advogada sobre os fatos que chegaram ao seu conhecimento, 
relativos à morte da criança, conversa esta gravada pela advogada SABRINA VERAS, 
tendo áudio amplamente divulgado no site da OAB/CE, na imprensa local e nacional. 

 
Após ter comparecido ao Conselho Seccional, onde narrou os fatos, 

a OAB/CE emitiu nota de repúdio ao magistrado, com ampla repercussão na mídia 
local e nacional, e o caso passou a ser acompanhado pelo Centro de Apoio do 
Advogado e da Advocacia CADAA, que colheu o depoimento dos advogados PAULO 
ALEXANDRE ROCHA DE FREITAS, FRANCISCA OLIVEIRA BRITO, JOSÉ 
OLIVEIRA DE BRITO FILHO, SABRINA VERAS e o Sr. JOÃO PAULO DIÓGENES DE 
OLIVEIRA, cliente da advogada SABRINA VERAS e pai da criança falecida.  

 
Todos os depoimentos colhidos estão anexados ao procedimento e 

serviram de embasamento para a construção deste relatório e do voto. 
 
É o relatório que submeto aos meus ilustres pares. 

 
Fortaleza (Ce), 08 de março de 2018. 

 
Antonio Cleto Gomes 

Conselheiro Relator 
 



 
Pedido de Desagravo Público nº 42332018 
Requerente: Conselho Seccional da OAB/CE 
Requerido: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMILÍA DE FORTALEZA/CE, 
DOUTOR JOAQUIM SOLÓN MOTA JÚNIOR 
 

VOTO 
 

Por comungar com o voto apresentado pelo Membro do TDP Franco 
Almada, adoto o mesmo como o meu voto, e que passo a fazer a leitura: 

 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 

 
Inicialmente, no juízo de admissibilidade, reconheço a legitimidade 

do Conselho Estadual da OAB/CE, para atuar de ofício, conforme previsão expressa 
no caput do art. 18 do Regulamento Geral da OAB/CE. 

 
DA ANÁLISE DE PROVAS  
 
Passo à análise das provas colhidas para fins de formação do 

convencimento de que trata o §1º do art. 18 do Regulamento Geral.  
 
Serviram de embasamento para o voto, os depoimentos colhidos 

pelo CDAA, bem como o áudio publicado na nota de repúdio da OAB e repercutido na 
imprensa. 

 
Para melhor compreensão deste colegiado, as identificações de 

ferimento às prerrogativas ocorrerão na ordem cronológica dos acontecimentos, 
conforme adiante colocarei. 

 
DO IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MAGISTRADO 
 
O acesso ao magistrado, principalmente em casos que envolvem 

pedidos de urgência, é um ato reconhecido como fundamental pelo próprio Poder 
Judiciário, tanto que a Lei Orgânica da Magistratura estabelece no inciso IV do art. 35, 
o dever de atendimento por parte do juiz: 

 

atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se 
trate de providência que reclame e possibilite solução de 
urgência.  

 
A respeito da parte final do disposto no inciso transcrito, cabe 

aclaramento extraído do Voto da eminente Conselheira do CNJ DALDICE SANTANA, 
lançado no Pedido de Providências nº 0004620-26.2016.2.00.0000: 

 

A previsão de “providência que reclame solução de urgência” 
não pode estar circunscrita apenas aos casos gravados com 
requerimentos liminares. Deve estender-se, também, ao advogado 
que, representando o interesse de seu cliente, comparece 
pessoalmente para despachar com o magistrado, presumivelmente 
buscando atendimento em casos que demandem solução de 
urgência, sob a perspectiva da parte 



 
Não bastasse a Lei Orgânica da Magistratura, o art. 7º, inciso VIII da 

Lei 8.906/94 do advogado também trata do acesso direto ao magistrado como um dos 
direitos do advogado:  

 

VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e 
gabinetes de trabalho, independentemente de horário 
previamente marcado ou outra condição, observando-se a 
ordem de chegada; 

 
Como se vê, a Lei Federal 8.906/94 reproduz a intenção da LOMAN 

quanto à desnecessidade de prévio e agendamento, e não restringe tal acesso a 
casos que envolvam urgência, ampliando assim esse instituo para que alcance seu 
real desiderato: a resolução de conflitos. 

 
Neste sentido, é válida a leitura de decisão recente decisão do CNJ 

que, coincidentemente, envolve a atuação da OAB/CE em face de magistrados 
cearenses no Pedido de Providências nº 0004620-26.2016.2.00.0000: 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DE ADVOGADOS 
POR MAGISTRADOS. DEVER DO MAGISTRADO LOMAN. 
NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. DIAS E HORÁRIOS 
DELIMITADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS 
PROFISSIONAIS ASSEGURADAS AOS ADVOGADOS NO 
ESTATUTO DA OAB. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  
1. No Estado Democrático de Direito vige o princípio do acesso à 
justiça, que não se esgota na possibilidade de ingresso com a ação 
judicial.  
2. O advogado representa a parte que busca prestação jurisdicional. 
É, portanto, dever do magistrado atendê-lo (artigo 35, IV, da 
LOMAN).  
3. A entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes 
é também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia 
na resolução da lide sociológica - diversa da lide processual -, a qual, 
se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o litígio.  
4. A atuação do magistrado deve ser madura e equilibrada para aferir 
o interesse das partes e melhor gerir os conflitos, reforçando o pilar 
democrático sobre o qual se deve assentar o Direito, em todas as 
suas vertentes.  
5. A Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), 
assegura aos advogados a prerrogativa de atendimento por 
magistrados independentemente de prévio agendamento (artigo 7º, 
inciso VIII).  
6. A limitação de atendimento a dois dias por semana, 
excepcionando o atendimento em outros dias apenas para casos 
urgentes, configura violação à prerrogativa profissional do advogado.  
7. Procedência do pedido 

 
Conforme depoimentos colhidos, os advogados PAULO 

ALEXANDRE ROCHE DE FREITAS e FRANCISCA OLIVEIRA BRITO, 
acompanharam a Dra. SABRINA em pelo menos 05 (cinco) oportunidades diferentes 
em que a advogada teve impedido o acesso ao magistrado, por suas servidoras, entre 
os dias 22 a 30 de novembro de 2017. 



 
Conforme verifiquei nos depoimentos, várias foram as desculpas 

repassadas pelas serventuárias: “o juiz se encontra, mas no momento não está 
atendendo advogados”; “o juiz está, mas não atende porque está em audiência”; “o 
juiz não atende porque está despachando outros processos”. 

 
Pontuo ainda que em todas as ocasiões a advogada SABRINA 

MILANE VERAS CAMPOS, prontificou-se em aguardar o tempo que se fizesse 
necessário para ser atendida, e mesmo assim teve seu acesso ao magistrado negado. 

 
Importante ressalvar que o despacho pretendido pela advogada era 

um legítimo pedido de tutela de urgência, o que torna desnecessária a análise se o 
caso era ou não urgente, aliado a isso, o fato de ter se prontificado a aguardar o tempo 
que fosse necessário, revela que a advogada absteve-se, inclusive, de utilizar a 
prerrogativa de ser atendida de imediato, atuando de forma a tentar, ao máximo, evitar 
qualquer conflito com o juiz. 

 
Em que pese a restrição do acesso ter sido praticada pelas 

serventuárias, evidente que seguiram ordens expressas do magistrado, o qual, 
inclusive no áudio gravado, toma ciência de toda a dificuldade e negativas de 
atendimento, e em momento algum repreende as servidoras por tal comportamento, 
ou se desculpa pelo descumprimento de seu dever legal de atender a advogada. 

 
O fato de as servidoras atuarem em conjunto com o magistrado para 

o descumprimento de normativo legal (LOMAN) e desrespeito ao direito da advogada 
(Lei Federal 8.906/94), deverá ser analisado em campo próprio, não podendo passar 
despercebido por este colegiado, afinal foram elas as executoras da ordem ilegal. 

 
Portanto, diante das provas colhidas, tenho por configurada a 

violação do direito da advogada SABRINA MILANE VERAS CAMPOS, por ter sido 
negado seu acesso ao magistrado, contrariando o que estabelece o art. 7º, VIII da Lei 
8.906/94, fato passível de desagravo público. 

 
DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS AO DESEMPENHO 
DA ADVOCACIA  
 
Continuando a análise, na ordem cronológica dos fatos, identifico 

outra violação de prerrogativa, quando, antes de iniciar a audiência, o magistrado 
mandou a advogada SABRINA MILANE VERAS CAMPOS calar a boca, impedindo-a 
de expor fatos e formular requerimento.  

 
Tal ato fora presenciado pelos advogados já citados, e ainda pelo 

seu cliente, JOÃO PAULO DIÓGENES, que esclarece no depoimento prestado ao 
CDAA, o momento do ocorrido, indicando que na sala estavam presentes as partes, os 
advogados, o defensor público e o ministério público. Considerado importante a 
transcrição desse trecho: 

 
(...) presenciou a Dra. Sabrina Veras cumprimentar o juiz, momento 
que esta requereu em falar dos maus tratos que suas filham vinham 
sofrendo sob a guardar provisória da mãe, tendo o juiz mandado ela 
calar-se, pois ele só trataria deste assunto depois da audiência, 
oportunidade em que o juiz disse que a advogada dele andaria 
dizendo pelo Fórum que ele e as funcionárias teriam matado a 
criança. (...) 



 
 
Sobre o impedimento efetuado pelo magistrado, consubstanciado no 

ato de mandar a advogada calar a boca, é válida a leitura do parágrafo único do 6º da 
Lei 8.906/94, especialmente sua parte final: 

 
Art. 6º: 
 
Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os 
serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no 
exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da 
advocacia e condições adequadas a seu desempenho. 
 
Para que se alcance a gravidade da conduta do magistrado, quando 

manda a advogada se calar em uma audiência, perante as partes e demais atores 
processuais, necessário relembrar o contexto daquela audiência. 

 
Como já narrei, desde o dia 22 de novembro de 2017 a advogada 

tentava sem sucesso o contato com o magistrado titular da causa, para explicar a 
situação fática. Por quase 03 (três) meses a advogada aguardou, e mesmo depois do 
falecimento de uma criança, esperou pacientemente pela audiência designada, pois 
seria aquela a primeira oportunidade de comunicação direta com o juiz da causa, para 
quem poderia levar a voz do seu cliente, inclusive para explicar detalhes fáticos sobre 
a morte da criança. 

 
Identifico, neste contexto, que o tratamento ofertado pelo juiz à 

advogada, impedindo-a grosseiramente de falar, além de repugnante sob todos os 
aspectos, alijou a causídica das condições necessárias para o desempenho da 
advocacia naquele momento, gerando, sem dúvidas uma insegurança jurídica para a 
parte, que, doravante, ficou à mercê de um magistrado notadamente parcial. 

 
Observo, dessa maneira, mais uma prerrogativa violada, desta vez a 

estabelecida no parágrafo único do art. 6º da Lei 8.906/94, passível de desagravo, 
haja vista que o requerido atuou de modo a dificultar o desempenho da 
advocacia por parte da Advogada Sabrina Veras. 

 
DO TRATAMENTO INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA 
ADVOCACIA 
 
Continuando na ordem cronológica dos eventos, passo à análise do 

áudio que registra uma conversa exigida pelo magistrado após a audiência, na 
presença de advogados e das servidoras. Assim iniciou o juiz: 

 
“Quanto aquela história que vocês me contaram que a 
Doutora aqui saiu espalhando pelo fórum que vocês 
tinham matado a criança...” 

 
Tendo a Lidiane respondido: 

 
“Que por omissão da gente a criança tinha falecido, 
inclusive fiquei sabendo de pessoas da ouvidoria, de 
pessoas da diretoria da 3ª vara de família, inclusive que a 
gente inviabilizava o magistrado e por conta disso ela não 
conseguiu falar com o senhor e por omissão de nós 



 
porque a gente impediu o aceso dela ao magistrado a 
criança veio a falecer. Inclusive no dia da morte da 
criança a doutora ligou bem exaltada falando exatamente 
isso...” 

 
Na gravação, a advogada inicia a sua versão dos fatos, sendo 

interrompida pelo magistrado por várias vezes que a repreendeu, para “corrigir” a sua 
fala quando o chamara de “você” ao invés de “Vossa Excelência”.  

 
Após as diversas repreensões à advogada, o magistrado novamente 

a interrompe e assim se manifesta: 
 

“Uma advogada minha filha, que se envolve 
emocionalmente no processo é uma advogada 
desqualificada. Você se queimou comigo. E vai se 
queimar com tantos quanto eu fale essa história. Não é 
assim que se trabalha. Isso aí, a faculdade não ensinou. 
Você tem que ter maturidade para agir como profissional, 
ser técnico. Agir com polidez, com educação, como seu 
colega agiu durante toda a audiência. Só queria advertir 
você, não vou mais permitir de sua parte que trate mal 
alguma assessora minha ou alguém da segunda vara. 
Porque sou eu que vou levar o caso para a OAB. Como é 
que a OAB dá um título para alguém que não está 
qualificada para exercer a profissão?” 

 
A urbanidade é um dever funcional do magistrado, estabelecido 

expressamente na LOMAN, em seu art. 35, inciso IV. A par disso, o tratamento 
respeitoso e compatível com a dignidade da advocacia, está previsto no art. 6º da Lei 
Federal nº 8.906/94. 

 
Escutando o áudio, vislumbro claramente a ciência do magistrado 

quanto à necessidade de tratamento polido e protocolar para si, haja vista ter 
demonstrado indignação nas vezes em que fora chamado de “você” pela advogada, 
repreendendo-a para que o tratasse por “vossa excelência”. 

 
Portanto, ao tratar deliberadamente a advogada pelo termo “você”, o 

mesmo entendido pelo magistrado como inapropriado, atuou o requerido com a 
intenção nítida de desrespeitar a procuradora, o que se solidificou quando do 
tratamento por “minha filha” e “desqualificada”. 

 
Não satisfeito com as palavras e tom de tratamento desrespeitoso, 

ao afirmar com veemência “Você se queimou comigo. E vai se queimar com 
tantos quanto eu fale essa história”, o requerido configura, definitivamente uma 
forma de tratamento totalmente incompatível com a dignidade da advocacia. 

 
Dessa maneira, observo configurado ferimento de outra prerrogativa 

funcional da advogada, estabelecida no parágrafo único do art. 6º da Lei 8.906/94, 
qual seja, o tratamento compatível com a dignidade da advocacia  

 
 
 



 
DA PRETENSÃO DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA 
EXERCIDA PELO MAGISTRADO 
 
Finalizando o rosário de ferimento às prerrogativas, importante a 

leitura do final Do áudio, quando o magistrado afirma textualmente estar advertindo a 
advogada. 

 
Não continue assim, pois você vai prejudicar sua 
profissão. Vou atribuir à sua imaturidade, sua pouca 
vivência da prática. Mas sair propagando que pessoa A 
ou B matou outra, acho isso muito sério, não teria 
deixado por menos, e esse favor você vai ficar devendo 
às doutoras. Estão liberados. Não quero mais ouvir a sua 
conversa, só queria adverti-la.”,  

 
Da oitiva do áudio, identifico uma tentativa do requerido em ocupar 

posição superior de hierarquia perante a advogada SABRINA VERAS, tratando-a 
como uma subordinada a quem pudesse advertir. Sobre o tema, trago a leitura do art. 
70 da Lei Federal nº 8.906/94: 

 

Art. 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB 
compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base 
territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida 
perante o Conselho Federal. 

 
Aliado a isto, válido é a releitura do art. 6º da Lei 8.906/94: 
 

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, 
magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-
se com consideração e respeito recíprocos. 

 
Dessa maneira, inadmissível a pretensão do magistrado em advertir 

a advogada, como uma forma de mostrar poder hierárquico ou “punir” conduta que 
entendeu passível de repreensão. 

 
Caso o juiz entendesse por configurada alguma conduta da 

advogada em desacordo com a legislação pertinente, o ato correto seria remeter ofício 
à OAB/CE para apurar o caso, uma vez que o poder de punição é exclusivo do 
Conselho Seccional. Jamais poderia ameaçar a advogada ou mesmo puni-la com 
qualquer tipo de advertência, como acabou por fazer. 

 
Convenço-me, dessa maneira, da existência de mais uma 

prerrogativa violada, desta vez a estabelecida no parágrafo único do art. 6º da Lei 
8.906/94, sobre a ausência de subordinação. 

 
DO CABIMENTO DO DESAGRAVO E DA DESNECESSIDADE DE 
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO MAGISTRADO 
 
O presente requerimento fora instruído com um vasto acervo 

probatório, dentre os quais destaco a colheita de depoimento de pessoas que 
presenciaram todos os fatos narrados, bem como, a existência de um áudio revelador 
de toda a conversa tida após a audiência entre o requerido e a advogada. 



 
Dessa maneira, estou convencido da existência de prova de ofensa 

relacionada ao exercício da profissão, praticada pelo requerido e pelas servidoras, 
passível de desagravo público.  

 
A regra geral do procedimento de desagravo público estabelece que 

a solicitação de informações da autoridade ofensora, no prazo de quinze dias, só pode 
ser dispensada no caso de urgência e notoriedade do fato. 

 
Sobre o tema, é entendimento pessoal deste relator, já esposado em 

outros votos de desagravos debatidos nesse colegiado, a necessidade de tal 
notificação, até mesmo pelo efeito pedagógico que o ato pode gerar. 

 
No entanto, a exceção existe para confirmar a regra, razão pela 

analisarei a aplicação ao caso em tela, da desnecessidade de notificação do 
magistrado e das servidoras para prestarem informação. 

 
Sobre a notoriedade, conveniente ressalvar a veiculação da nota de 

repúdio emitida pela OAB/CE, na imprensa local e nacional, alguns dos quais poderão 
ser acessados pelos seguintes “links”: 

 

 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/
online/juiz-e-acusado-pela-oab-ce-de-humilhar-advogada-
ouca-audio-com-discussao-1.1899772; 
 

 https://www.jota.info/justica/juiz-diz-em-audiencia-que-
advogada-e-desqualificada-imatura-e-ingenua-26022018 
 

 https://www.jota.info/justica/oab-ce-pede-cnj-pena-maxima-
juiz-que-chamou-advogada-de-desqualificada-08032018 
 

 https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/02/conselho
-da-oab-ce-delibera-sobre-viabilidade-do-pedido-de-
afastamento.html 
 

 http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI275091,11049-
Magistrado+diz+que+advogada+nao+esta+capacitada+para+
exercer+a 
 

 https://www.conjur.com.br/2018-mar-01/oab-ce-processara-
estado-causa-juiz-ofendeu-advogada 

 
Corroborando isto, existe um áudio irrefutável, comprovando um dos 

maiores ferimentos às prerrogativas já registrados no Estado do Ceará. Portanto, resta 
sobejamente configurada a notoriedade necessária a eximir este relator da 
necessidade da colheita de informações. 

 
Acerca da urgência, trata o caso de uma advogada que foi ameaçada 

pelo magistrado de ser “queimada” perante outros juízes. Tal fato implica dizer que o 
magistrado ameaçou fazer uma verdadeira campanha difamatória para prejudicar o 
desempenho do exercício da advocacia da Dra. SABRINA perante outros magistrados. 
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Além disso, a Associação Cearense dos Magistrados, por meio de 

seu Presidente, emitiu nota e ofertou entrevista, afirmando que ingressariam com ação 
judicial, das mais variadas, em face da advogada, como se constata da matéria 
abaixo, o que motiva suficientemente a urgência do procedimento.  

 

 (http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/
online/advogada-sera-processada-por-danos-morais-a-juiz-e-
servidoras-1.1901915) 

 
A comunidade jurídica, bem como a sociedade de um modo geral, 

deve ser esclarecida sobre a violação de direitos constantes da Lei Federal 8.906/94, 
da qual foi vítima a ADVOGADA SABRINA MILANE VERAS CAMPOS, sabendo 
todos que nenhum revanchismos por parte do Poder Judiciário deterá os membros da 
OAB/CE na defesa das Prerrogativas da Advocacia.  

 
Dessa forma, entendo por caracterizada a urgência e notoriedade do 

fato, capazes de possibilitar o prosseguimento do feito sem a necessidade de solicitar 
informações, conforme preceitua o art. 18, §1º do Regulamento Geral da OAB.  

 
DA CONCLUSÃO 
 
Assim e por tudo que dos presentes autos constam, voto pela 

realização de Desagravo Público, em razão de ofensas praticadas pelo Juiz 
JOAQUIM SOLÓN MOTA JÚNIOR em face das prerrogativas da Advogada SABRINA 
MILANE VERAS CAMPOS, conforme previsão contida no art. 139 do Regimento 
Interno da OAB/CE, em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua, se possível, contando com 
a Presença da Diretoria, Conselheiros, Comissões, Tribunal de Defesa das 
Prerrogativas da OAB/CE, além do Presidente do Conselho Federal da OAB. 

 
É o voto que submeto aos meus ilustres pares. 
  

Fortaleza (Ce), 13 de março de 2018. 
 

Antonio Cleto Gomes 
Conselheiro Relator 
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Pedido de Desagravo nº 42332018; Requerente: Conselho Seccional 

OAB/CE.; Requerido: J.S.M.J. EMENTA: NEGATIVA DE ACESSO AO MAGISTRADO. 
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS AO DESEMPENHO DA ADVOCACIA. 
TRATAMENTO INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA ADVOCACIA. TETATIVA DE 
SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA POR PARTE DO MAGISTRADO. CARACTERIZAÇÃO DE 
OFENSA ÀS PRERROGATIVAS ESTABELECIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. 
DESNCESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES À AUTORIDADE OFENSORA 
ANTE A NOTORIEDADE E URGÊNCIA DO CASO. CABIMENTO DE DESAGRAVO 
PÚBLICO. 1. O atendimento aos advogados, além de ser dever expresso do magistrado, 
contido na art. 35, IV da LOMAN, também é um direito estabelecido no art. 7º, VIII, da Lei 
Federal 8.906/94. Portanto a negativa de atendimento fere as prerrogativas da Advocacia. 2. O 
tratamento dispensado pelo magistrado ao advogado, no exercício da profissão, deve 
assegurar as condições adequadas ao desempenho da advocacia. O ato de um juiz mandar a 
advogada “calar a boca” em audiência, deveras fere as prerrogativas estabelecidas no art. 6º, 
Parágrafo Único da Lei 8.906/94. 3. O dever de urbanidade, contido na LOMAN (art. 35, IV) é 
corolário do tratamento compatível com a dignidade da advocacia, trazido no art. 6º da Lei 
8.906/94. O tratamento dado pelo juiz ao afirmar à advogada: “você se queimou comigo, e vai 
se queimar com tantos quanto eu fale essa história” não se compatibiliza com o dever de 
urbanidade, muito menos com o respeito à dignidade da advocacia. 4. Não existe subordinação 
entre advogados e magistrados, conforme dispõe a Lei Federal 8.906/94 em seu art. 6º, razão 
pela qual a competência para punir disciplinarmente os inscritos na OAB/CE é exclusiva do 
Conselho Seccional ou Federal, a depender do caso. Desse modo, o ato do magistrado em 
“advertir” a advogada encontra óbice na lei Federal 8.906/94 e caracteriza ferimento às 
prerrogativas. 5. Diante das provas juntadas, resta firmado o convencimento de ferimento às 
prerrogativas, sendo dispensada a notificação da autoridade em razão da urgência e 
notoriedade do caso, que inclusive fora divulgado na imprensa local e nacional, tudo conforme 
preceitua o art. 18, §1º do Regulamento Geral da OAB. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 
discutidos estes autos, acordam os Conselheiro da OAB/CE, à unanimidade de votos, 
realização de Desagravo Público, em razão de ofensas praticadas pelo Juiz JOAQUIM 
SOLÓN MOTA JÚNIOR em face das prerrogativas da Advogada SABRINA MILANE VERAS 
CAMPOS, conforme previsão contida no art. 139 do Regimento Interno da OAB/CE, em frente 
ao Fórum Clóvis Beviláqua, se possível, contando com a Presença da Diretoria, Conselheiros, 
Comissões, Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB/CE, além do Presidente do 
Conselho Federal da OAB. Fortaleza (Ce), 13 de março de 2018.  

 
Marcelo Mota Gurgel do Amaral 

Presidente 
 

Antonio Cleto Gomes 
Conselheiro Relator 

 

 
 


