
 

 
 
Ofício nº 63/2018 – TDP/OAB/CE                       Fortaleza/CE, 08 de outubro de 2018.                             
Ref. Processo nº 176492018 

 
 
 

Exmo. Sr. Corregedor-Regional do TRT da 7ª Região, 
 
 
Comunicamos a V. Exa. que tramitou pela Tribunal de Defesa das 

Prerrogativas e Valorização da Advocacia – TDP/OAB/CE Pedido de Providências (PP), 
em face da Juíza da 6.ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Dra. Milena Moreira de Souza, 
conforme cópia do procedimento em anexo. 

 
Com efeito, após apuração dos fatos trazidos ao conhecimento do 

TDP/OAB/CE, à unanimidade, esse Tribunal proferiu acórdão que foi assim ementado: 
 
 

“Pedido de Providências nº 176492018; Requerente: 
ANA GABRIELLA GOMES MENEZES; Requerido: 
JUÍZA DO TRABALHO MILENA MOREIRA DE SOUSA. 
EMENTA: REITERADOS E INJUSTIFICADOS 
ATRASOS PARA O INÍCIO DA PAUTA DE 
AUDIÊNCIAS. TENTATIVA DE IMPOSIÇÃO DE 
HIERARQUIA ENTRE A MAGISTRATURA E A 
ADVOCACIA. TENTATIVA DE DEIXAR A ADVOGADA 
INCOMUNICÁVEL EM AUDIÊNCIA. PROIBIÇÃO 
ILEGAL DE UTILIZAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO 
CELULAR. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. 
TRATAMENTO INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA 
ADVOCACIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE 
URBANIDADE PREVISTO NA LOMAN. RECUSA DE 
REGISTRO DE REQUERIMENTOS EM ATA DE 
AUDIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO JUNTO À 
CORREGEDORIA LOCAL E CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA. ABUSO DE AUTORIDADE. NECESSIDADE 
DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DA AUTORIDADE 
PARA APURAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME DE 
ABUSO DE AUTORIDADE, NAS HIPÓTESES DOS 
ARTS 3º, J E 4º, H, DA LEI 4.898/65.  
 
1. Uma vez constatados reiterados e injustificados atrasos 
para o início das audiências, resta configurado o 
descumprimento do art. 35, VI da LOMAN, razão pela qual 
deve ser penalizada a autoridade. 2. A proibição do uso de 
aparelho telefônico celular por meio de decisão sem 
fundamentação revele ordem manifestamente ilegal. O 
aparelho celular, em sua multiplicidade de funções, 
atualmente é entendido como um instrumento de trabalho 
do advogado, sendo inviolável, conforme preconiza o art. 
7º, II da Lei 8.906/94. A tentativa de tornar  
 
 
 



 

 
 
 
uma advogada incomunicável em sala de audiência 
quebra a ausência de hierarquia e subordinação entre 
advogados e magistrados (art. 6º da Lei 8.906/94), 
revelando grave ferimento de prerrogativas. 3. A 
urbanidade, além de uma norma social básica de 
educação, 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. A atitude grosseira da magistrada 
em mandar a advogada recolher seu aparelho telefônico 
celular, bem como em determinar sua retirada da sala de 
audiências deixa patente o tratamento incompatível com a 
dignidade da advocacia, bem como a total falta de 
urbanidade da magistrada para com a requerente, 
ensejando o cabimento de representação junto à 
corregedoria local e Conselho Nacional de Justiça. 4. 
Identificadas as hipóteses de cometimento de crime de 
abuso de autoridade previstos no art. 3º, j e 4º, alínea h, 
necessária a representação criminal da autoridade 
ofensora. 5. Ante os fatos narrados, importante a remessa 
de Ofício à Corregedoria Local para apurar atrasos 
reiterados da magistrada às audiências, por meio de 
Inspeção ou Correição Parcial, haja vista a previsão 
expressa trazida no art. 35, VI da LOMAN. 6. Remessa de 
Ofício à Corregedoria local para apuração dos atrasos 
injustificados no início da audiência dos processos 
0000948-74.2018.5.07.0006, 0000955-66.2018.5.07.0006 
e 0000962-58.2018.5.07.0006. 7. Remessa de Ofício à 
Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região e Conselho Nacional de Justiça, para que a 
magistrada se abstenha de proibir a utilização de aparelho 
telefônico celular por parte de advogados. 8. Remessa de 
Representação à Corregedoria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região e Conselho Nacional de Justiça, a 
fim de instauração de correição parcial para apurar a 
conduta da magistrada quanto ao ato de proibir a 
advogada ANA GABRIELLA GOMES MENEZES de 
manter o aparelho telefônico celular em cima da mesa de 
audiências e determinar sua retirada do local, de acordo 
com os fatos acima narrados, a fim de punir a magistrada 
pelos atos praticados. 9. Em razão dos atos ora 
identificados, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil/CE, 
elaborar uma campanha de divulgação, por meio de redes 
sociais, material impresso e demais meios de 
comunicação, sobre a licitude da gravação de audiências 
diretamente pelos advogados, sem a necessidade de 
autorização judicial, conforme preceitua o art. 367 §§5º e 
6º do Código de Processo Civil, informando ser esta uma 
importante ferramenta para comprovar os fatos ocorridos 
em audiência ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 
estes autos, acordam os Membros do TDP/OAB/CE, à  



 

 
 
 
unanimidade de votos, em dar procedência aos pedido de 
providência, nos termos do voto do Relator. Antonio 
Franco Almada Azevedo. Participaram da votação os 
membros Antonio Cleto Gomes (Presidente), Eduilton 
Francisco de Vasconcelos Barros, Osmar Celestino, 
Clailson Ribeiro, Aline Maciel, Luis Cláudio Santana 
Soares, Rafael Henrique Dias Sales, Antônio Carlos 
Mendonça de Alencar, Adolfo da Silva Barros, José 
Ullyses Campelo, Jary Marcos Bezerra Gonçalves, Rafael 
Henrique Sales. Fortaleza. 05 de outubro de 2018. 
Antônio Cleto Gomes. Presidente 
 

Assim, solicitamos a V. Exa. a realização de Correição Parcial na 6.ª 
Vara do Trabalho em Fortaleza, a fim de que sejam identificados os motivos que têm 
ensejado o atraso no início das audiências realizadas pela MM. Juíza Milena Moreira de 
Souza, assim como sejam verificados, especificamente, os motivos que ensejaram os 
atrasos das audiências realizadas nas Reclamações Trabalhistas de nºs 0000948-
74.2018.5.07.0006, 0000955-66.2018.5.07.0006 e 0000962-58.2018.5.07.0006, 
violando as disposições contidas no art.  35, VI, da LOMAN. 

 
A OAB/CE manifesta, de logo, interesse em acompanhar a 

Representação Disciplinar em todas as suas fases, devendo ser intimada de todos os 
atos processuais. 

 
Aproveitamos o ensejo para renovar protestos da mais alta estima e 

consideração. 
                                 

 Atenciosamente,          
 

 
Marcelo Mota Gurgel do Amaral 

Presidente da OAB/CE 
 

 
 

                Antônio Cleto Gomes 
                  Presidente do TDP/OAB/CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. 
Emmanuel Teófilo Furtado  
Corregedor-Regional do Tribunal Regional da 7.ª Região 
NESTA 


