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Excelentíssimo Senhor Procurador da República em Fortaleza-CE

Representação Criminal por Abuso de Autoridade 

Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
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Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br
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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  – SECÇÃO  CEARÁ
(OAB/CE), serviço público independente, dotada de personalidade jurídica e forma
federativa,  com sede na Rua Washington Soares,  800,  Bairro Guararapes,  CEP
60810-300, para onde requer, desde já, sejam enviadas futuras comunicações, por
seu  Presidente  e pelo  Presidente  do  Tribunal  de  Defesa  das  Prerrogativas  dos
Advogados e Valorização da Advocacia (TDP/OAB/CE) ANTONIO CLETO GOMES,
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advogado  inscrito  na  OAB/CE  sob  nº  5864,  e  procuradores  ao  final  assinados
(conforme ata de posse e procuração Judicial/documento em anexo de nº. 01 e 02),
bem  como  FRANCISCO  ALEXANDRE  MACEDO  ARRAIS,  brasileiro,  casado,
advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 13.149 e  ALINE ROCHA SÁ, brasileira,
casada,  advogada,  inscrita  na  OAB/CE  sob  o  nº  19.650,  ambos  residentes  e
domiciliados na rua Rocha Lima, nº 1425, ap. 702 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP:
60.135-000   -  com  o  sempre  recíproco  respeito  –  vêm  à  presença  de  Vossa
Excelência apresentar REPRESENTAÇÃO CRIMINAL pelo cometimento do crime
de  ABUSO DE AUTORIDADE por  parte  da  Juíza da  6.ª  Vara  do  Trabalho  de
Fortaleza, MILENA MOREIRA DE SOUSA, que agiu em flagrante e grave violação
às  prerrogativas  profissionais  e  à  honra  objetiva  dos  advogados  FRANCISCO
ALEXANDRE  MACEDO  ARRAIS,  e  ALINE  ROCHA  SÁ (já  devidamente

Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300

Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br



CEARÁ
PROCURADORIA

Ru a Lív io B ar r et o, 668
Joaq ui m T ávor aFor t al eza -  Cea r á
CE P.  60. 130- 11 0
fo ne: +55  8 5 3 216 .16 00
cont at o@o abce . or g.b r
oabc e. or g. br

qualificados acima), prerrogativas essas previstas na Constituição Federal e na Lei
nº 8.906, de 04.07.94, e, sobretudo, pelo fato da conduta da magistrada tipificar-se
nas previsões legais dos artigos 3.º, “j” e 4.º “h” da Lei n.º 4898/65, tudo pelas razões
de fato e de direito que se seguem:

Da Legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil 

Os advogados  Francisco Alexandre Macedo Arrais  e  Aline Rocha Sá,
devidamente  inscritos  na  OAB-CE,  sofreram  graves  violações  em  suas
prerrogativas profissionais, tendo, por consequência direta, sido vítimas dos crimes
de abuso de autoridade e calúnia, por parte da MM. Juíza Titular da 6.ª Vara do
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Trabalho de Fortaleza, Milena Moreira de Sousa.

Diante do ocorrido, buscaram o amparo da OAB/CE, mais precisamente
do Tribunal de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia – TDP, tendo
sido instaurados os Processos Administrativos de n.°s 16938/2018 e 16939/2019,
por  meio  dos  quais  pugnaram pela  realização de  Desagravo Público,  bem como
pelas demais providências, no sentido de que fossem resguardados seus direitos.

Com  efeito,  após  apuração  dos  fatos  trazidos  ao  conhecimento  do
TDP/OAB/CE,  à  unanimidade,  aquele  Tribunal  proferiu  acórdão  que  foi  assim
ementado:
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“Pedido  de  Providências  e  Desagravo  nº;  Requerente:
FRANCISCO  ALEXANDRE  MACEDO  ARRAIS  e  ALINE
ROCHA SÁ.;  Requerido:  JUÍZA DO TRABALHO MILENA
MOREIRA  DE  SOUSA.  EMENTA:  TRATAMENTO
INCOMPATÍVEL  COM A DIGNIDADE DA ADVOCACIA.
AUSÊNCIA  DE  CONDIÇÕES  ADEQUADAS  AO
DESEMPENHO DA ADVOCACIA. CARACTERIZAÇÃO DE
OFENSA ÀS PRERROGATIVAS ESTABELECIDAS NA LEI
FEDERAL  Nº  8.906/94.  CABIMENTO  DE  DESAGRAVO
PÚBLICO.  NECESSIDADE  DE  SOLICITAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES  À  AUTORIDADE  OFENSORA.
INFRAÇÃO DO DEVER DE URBANIDADE PREVISTO NA
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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.  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
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art.  6º  da Lei  Federal  nº  8.906/94.  A atitude  grosseira  da
magistrada em mandar o advogado se calar por várias vezes,
bem como em expulsar os requerentes da sala de audiência,
solicitando,  inclusive,  a  presença  de  pelo  menos  02  (dois)
seguranças,  conforme  registrado  em  ata  deixa  patente  o
tratamento incompatível com a dignidade da advocacia, bem
como a total falta de urbanidade da magistrada para com os
requerentes, ensejando o cabimento de representação junto à
corregedoria  local  e  Conselho  Nacional  de  Justiça.  2.  A
recusa de registro de requerimentos na Ata de audiência por
parte da magistrada, além de ferir a Lei Processual Civil em
seu  art.  360,  V,  contraria  frontalmente  outra  Legislação
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Federal,  ainda  em  vigor  neste  país,  a  Lei  8.906/94,  mais
precisamente em seu art.  6º,  ao passo que impossibilita ao
advogado  as  condições  adequadas  ao  desempenho  da
Advocacia, ensejando o cabimento de representação junto à
corregedoria  local  e  Conselho  Nacional  de  Justiça. 3.
Convencido  o  relator  da  existência  de  prova  de  ofensa
relacionada  ao  exercício  da  Advocacia,  deverá  solicitar
informações à autoridade ofensora no prazo de 15 (quinze)
dias, conforme disposto no art. 18 §1º do Regulamento Geral
da  OAB.  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
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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  0000882-94.2018.5.07.0006,
0000890-71.2018.5.07.0006  e  0000777-20.2018.5.07.0006.  7.
Em  razão  dos  procedimentos  aprovados,  fica  decidido  o
desmembramento  do  presente  procedimento,  para  que  o
Pedido de Desagravo passe a tramitar separadamente, haja
vista a imposição legal de submissão ao Conselho Seccional
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da OAB/CE. 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,
Manoel Abílio Lopes, Luis Cláudio Santana Soares,  Rafael
Henrique Dias Sales, Antônio Carlos Mendonça de Alencar,
Paulo  Rodrigues  Duarte  Lima,  Antônio  Carlos  Reouças,
Alexandre  Vilela  Saldanha,  e  Adolfo  da  Silva  Barros.
Fortaleza, 14 de setembro de 2018.”
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Ao examinar a deliberação do TDP, o Presidente da OAB/CE proferiu
despacho com o seguinte teor:

“Vistos etc. Acolho na íntegra a deliberação do Tribunal de
Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Desta
feita, retornem os autos ao TDP para a elaboração das peças
vestibulares. Expediente necessário.”

Bem assim, o art. 44, I e II, da Lei Federal nº 8.906/94, assevera:

Art.  44.  A Ordem dos Advogados  do Brasil  (OAB),  serviço
público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa,
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tem por finalidade:
I  -  defender a  Constituição,  a  ordem  jurídica  do  Estado
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social,
e  pugnar  pela  boa  aplicação  das  leis,  pela  rápida
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e
das instituições jurídicas;
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a
seleção  e  a  disciplina dos  advogados  em toda a  República
Federativa do Brasil.

Assim,  havendo indícios  de violação  das prerrogativas  conferidas aos
advogados,  o que, no presente caso culminou com o cometimento de crime, esta
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Seccional  tem  interesse  jurídico  e  legitimidade  para  defender  os  direitos  dos
advogados Francisco Alexandre Macedo Arrais e Aline Rocha Sá, assim como para
assegurar e pugnar pela boa aplicação da Lei nº 8.906/94 e da Constituição Federal.

Da Narrativa Fática

No dia 12/09/2018, os advogados Francisco Alexandre Macedo Arrais, e
Aline  Rocha  Sá,  compareceram  à  6ª  Vara  do  Trabalho  de  Fortaleza/Ce  para
participar  de  audiência  designada  para  às  08:40,  referente  à  Reclamação
Trabalhista  de  nº  0000556.25.2018.5.07.0010,  na  qualidade  de  patronos  do
Condomínio Barcelona. Insta dizer que tal processo foi remetido à 6ª Vara, por ser
este  Juízo  prevento  em  razão  da  Ação  de  Consignação  em  Pagamento  de  nº
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0000568-51.2018.5.07.0006, contendo as mesmas partes.

Iniciada  a  audiência,  a  advogada  Aline  Rocha  Sá  (OAB/CE  19.650),
indagou à Juíza ora Representada, Milena Moreira de Sousa (6ª Vara do Trabalho),
como ficaria a questão das mídias juntadas na Ação de Consignação em Pagamento
de  nº  0000568-51.2018.5.07.0006,  já  que  no  despacho  anterior,  havia  sido
determinada a reunião dos processos.  Ao responder,  a Juíza Milena Moreira de
Sousa, de forma ríspida, informou que não iria juntar “porque na hora de julgar ela
fica louca,  a não ser que a patrona quisesse julgar por ela”, porque precisaria de
três/quatro  monitores  para  julgar  a  Consignação  com  uma  Reclamação,
demonstrando assim desde já se sentir contrariada com a indagação.
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Doravante, a Juíza Milena Moreira de Sousa informou que as mídias
apresentadas deveriam ser oportunizadas ao patrono da Reclamante/Consignada e
cogitou remarcar a audiência para a mesma apresentar defesa, porém ponderou a
advogada do Condomínio, Aline Rocha Sá, não concordar com o redesignação da
audiência já que as mídias, em cópias duplicadas, já se encontravam no processo da
Ação  de  Consignação  em  Pagamento  de  nº  0000568-51.2018.5.07.0006  e  que  o
mesmo  já  havia  sido  intimado  para  apresentar  defesa,  pelo  que  deveria  ser
mantida a audiência.

Passando a analisar a questão acima, constatou a Juíza Milena Moreira
de  Sousa  realmente  terem  sido  intimados  a  Reclamante  e  seu  patrono,
oportunizando  o  oferecimento  de  defesa  oral,  ocasião  em  que  saiu  da  sala  de
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audiência e o advogado passou a apresentar a defesa.

Quando  a  Juíza  ora  Representada  retornou  à  sala  de  audiência  os
patronos,  de ambas as partes,  estavam conversando acerca de uma divergência
quanto ao ano de admissão da Reclamante, se 2004, 2006 ou 2007. Considerando
que  o  patrono  da  Reclamante/Consignada  estava  na  posse  da  CTPS  desta,  a
advogada Representante Aline Rocha Sá solicitou ao mesmo o referido documento a
fim de verificá-lo, o qual lhe fora entregue. Então, a advogada passou a analisar a
CTPS confrontando  com os  documentos  acostado  aos  autos  do  processo  virtual.
Passados alguns segundos, a Juíza Milena Moreira de Sousa, ora Representada,
solicitou à advogada a CTPS e a mesma respondeu que estava só analisando, pediu
um minuto que em seguida lhe entregaria.
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Neste momento,  a Juíza Milena Moreira de Sousa determinou que a
secretária de audiência suspendesse a sessão, por se declarar suspeita. Levantou-se
e saiu da sala, foi quando os advogados, imaginando ter sido concluída a audiência
finalizaram  a  gravação,  mas  foram  surpreendidos  com  o  retorno  da  Juíza
informando que a suspeição se dava por desrespeito e desacato.

Neste momento, os advogados acima identificados ficaram perplexos e,
haja  vista  a  gravidade  da  motivação,  os  mesmos  pediram que  a  Juíza  Milena
Moreira de Sousa indicasse os fatos que caracterizariam o alegado desacato, haja
vista que desacato constitui crime. 
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A mesma então, de forma visivelmente descontrolada, começou a gritar
determinando  que  calassem  a  boca  e  se  retirassem  de  sua  sala  de  audiência,
apontando com o dedo para a porta de saída. Foi quando os mesmos, prontamente
disseram que não se calariam, nem sairiam da sala de audiência, pois estavam no
exercício de sua profissão de advogado.

Foi  quando  a  Juíza  Representada,  dando  seguimentos  aos  seus  atos
arbitrários, determinou que fosse chamada a segurança do Fórum, ocasião em que
o  advogado  Francisco  Alexandre  Macedo  Arrais  pediu  que  fosse  chamado  um
representante  da  OAB  para  acompanhar  toda  a  situação,  porém,  a  Juíza,
peremptoriamente, negou, afirmando que não iria chamar.
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A partir de então, já na presença dos seguranças (inicialmente dois e
depois três), a Juíza Representada, Milena Moreira de Sousa, sentou na cadeira da
secretária  de  audiência  e  começou  a  redigir  um  despacho  justificando  sua
suspeição.  No  referido  despacho,  considerando  não  ter  a  Juíza  Representada
reproduzido  com  fidelidade  todo  o  ocorrido,  o  advogado  Francisco  Alexandre
Macedo Arrais pediu a palavra para que fizesse constar sua fala na ata, ocasião em
que esta Magistrada de forma grosseira e irônica perguntou se o advogado queria
decidir por ela. Respondeu, o advogado, que não desejava, apenas gostaria de fazer
constar sua fala na ata, oportunidade em que a Magistrada não só negou, como,
também, novamente, mandou o advogado se calar, de forma grosseira e arbitrária,
violando o inciso X, do artigo 7º, da Lei 8.906/94.
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Quando a Juíza Milena Moreira de Sousa estava finalizando o despacho,
o advogado novamente requereu que fosse lhe dada a palavra e, mais uma vez, de
forma  truculenta  esta  Juíza  disse  que  não  lhe  daria  a  palavra.  Foi  quando  o
advogado arguiu que, de acordo com o Código de Processo Civil, é dever funcional
do Juiz registrar todo o ocorrido em audiência. A mesma mais uma vez se negou e
deu por encerrada a audiência.

Ante todo o relato acima, não há dúvidas acerca da situação vexatória,
degradante, humilhante a qual os advogados Francisco Alexandre Macedo Arrais e
Aline  Rocha  Sá  foram  submetidos,  em  face  da  conduta  desproporcional  e
desarrazoada  da  Juíza  Milena  Moreira  de  Sousa,  notadamente  quando  todo  o
ocorrido se deu na presença dos seguranças e demais advogados e outras partes que

Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300

Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br



CEARÁ
PROCURADORIA

Ru a Lív io B ar r et o, 668
Joaq ui m T ávor aFor t al eza -  Cea r á
CE P.  60. 130- 11 0
fo ne: +55  8 5 3 216 .16 00
cont at o@o abce . or g.b r
oabc e. or g. br

estavam assistindo a audiência.

Ademais, necessário observar que a cassação da palavra e a tentativa de
intimidação  e  expulsão  da  sala  de  audiência  pela  Autoridade,  demonstram seu
descompromisso  em  zelar  pelos  preceitos  constitucionais  e  pela  garantia  dos
direitos  individuais,  dentre  os  quais  o  direito  à  livre  expressão,  notadamente
quando relacionada ao exercício da advocacia, profissão indispensável ao Estado de
Direito e à democracia.

Sem dúvida  alguma,  constata-se  não  ter  a  Juíza  Milena  Moreira  de
Sousa equilíbrio emocional para julgar e presidir as audiências, pois  sua conduta
não só violou as prerrogativas dos advogados que estavam no exercício legal de sua
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profissão como também incorreu em conduta tipificada como abuso de autoridade,
previsto no artigo 3º, alínea j, da Lei 4.898/65.

Com  efeito,  como  informado  alhures,  o  Tribunal  de  Defesa  das
Prerrogativas e  Valorização da Advocacia,  instado a se manifestar sobre o  caso
através do Pedido de Providências n.º 16939/2018 e Pedido de Desagravo Público n.º
16639/2018, julgou, à unanimidade de votos, por meio de sua composição plenária,
pela  tomada  imediata  das  medidas  cabíveis,  como  se  infere  do  Acórdão  acima
transcrito.

Não é demais repetir que a OAB-CE, por despacho de seu Presidente,
Marcelo Mota, assim se posicionou, sobre a decisão do Tribunal das Prerrogativas,
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in verbis: 

 “Vistos etc. Acolho na íntegra a deliberação do Tribunal de
Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Desta
feita, retornem os autos ao TDP para a elaboração das peças
vestibulares.  Expediente  necessário.  Fortaleza,  24  de
setembro de 2018.”

A  Douta  Magistrada  já  foi  notificada  para  apresentar  seus
esclarecimentos sobre o caso, bem como a Corregedoria do Tribunal Regional do
Trabalho da 7.ª Região já instaurou o  Procedimento Disciplinar de n.º 0000387-
68.2018.507.0000, haja vista o encaminhamento de Ofício assim o requerendo, ante
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a conduta reprochável da juíza em questão.

Em boa parte, a audiência em que ocorreu o cometimento do crime ora
noticiado, fora gravada pelos causídicos Representantes, requerendo-se, nesse azo,
a  juntada  das  mídias  (Docs.  03  e  04)  bem  como  do  PARECER  PERICIAL  –
DOCUMENTOCÓPICO,  donde  se  infere  a  degravação  completa  realizada  pelo
Perito José Valdivino de Carvalho Neto, membro do Conselho dos Peritos Judiciais
do Estado do Ceará (Doc. 05).

De igual modo,  requer-se a juntada da cópia integral dos Pedidos de
Providência instaurados junto ao TDP/OAB/CE (Docs. 06 e 07), bem como o áudio
do  depoimento  prestado  na  sessão  plenária  do  citado  Colegiado  do  Síndico  do
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Condomínio Barcelona, cliente dos advogados e testemunha do lamentável ocorrido
(Doc. 08).

Por todo o exposto, considerando a gravidade de crimes desse jaez, que
merecem  ser  coibidos  com  a  máxima  efetividade  e  celeridade,  é  que  pugna  a
OAB/CE pela apresentação de denúncia, em face da Magistrada Milena Moreira de
Sousa e consequente condenação da mesma pelo crimes de abuso de autoridade,
ante as razões de direito a seguir alinhavadas.

Do Direito

1) Do Crime de Abuso de Autoridade
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O  abuso  de  autoridade  figura  como  um  dos  temas  mais  antigos  e,
paradoxalmente, mais atuais e relevantes para a ordem democrática em geral. É
importante para o mundo do Direito, porque abusos na seara pública devem ser
coibidos,  não  só  pelo  respeito  aos  direitos  do  cidadão,  cujo  reconhecimento  e
proteção estão na base das constituições democráticas modernas, mas, sobretudo,
pelas garantias que a todos assegura.

É sempre preciso ter em mente que os agentes estatais não podem fazer
tudo  aquilo  que  desejam,  sob  pena  de  incorrerem em excessos  manifestamente
ilegais, que desvirtuam o regime das garantias constitucionais e atentam contra o
Estado Democrático de Direito. 
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Da mesma forma que o particular possui os seus limites e, quando os
viola,  acaba  sendo  punido  por  isso,  também  aqueles  que  agem  em  nome  da
Administração  Pública  precisam  ter  limites  bem  determinados  e,  claro,  serem
responsabilizados, civil e criminalmente, quando se excederem. 

A Lei n.º 4898/65, em seu artigo 1.º, assim prescreve:

“Art.  1º O  direito  de  representação  e  o  processo  de
responsabilidade  administrativa  civil  e  penal,  contra  as
autoridades  que,  no  exercício  de  suas  funções,  cometerem
abusos, são regulados pela presente lei”.
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No caso em deslinde, no decorrer de uma audiência, após se dirigir de
forma  grosseira  aos  advogados  e  dar-se  abruptamente  por  suspeita  para
permanecer à frente da causa, destemperadamente, a Juíza Representada acusou a
causídica  Aline  Rocha  Sá  de  ter  cometido  o  crime  de  DESACATO,  tendo
determinado que tal acusação fosse registrada em ata.

Com  efeito,  impende  de  início,  abordar  a  suspeição  alegada  pela
magistrada. Como se percebe do áudio anexado, em certo momento da audiência
surgiu uma dúvida quanto ao registro da data de admissão da parte processual,
razão pela qual a Advogada Aline Sá solicitou ao patrono da reclamante a CTPS da
obreira para análise, sendo o documento lhe entregue.
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Estando a Advogada Aline Sá de posse da Carteira de Trabalho, e ainda
analisando, a magistrada solicitou o documento, ocorrendo o seguinte diálogo:

Milena Moreira (juíza): Dra. Posso ver a carteira?

Aline Sá: Eu estou olhando, assim que terminar eu lhe dou,
Excelência, só um minuto.

Portanto,  obtida  a  resposta  acima,  a  magistrada  determinou
imediatamente  a  suspensão  do  feito  e  se  declarou  suspeita  por  motivo  de  foro
íntimo. Importante conferir o registro em ATA, a qual segue grifada:
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(...)
Neste momento, surgiu uma dúvida levantada pela advogada
da parte reclamada consignante sobre a data de admissão da
reclamante anotada em sua CTPS. o advogado da reclamante
apresentou sua CTPS à mesma, e neste momento esta juíza
pediu para ver o  documento,  e  a advogada respondeu que
estava  olhando  e  que  esta  juíza  aguardasse  enquanto  ela
terminava e não entregou o documento.  Esta juíza,  então,
levantou-se  e  se  considerou  suspeita  por  motivo  de  foro
íntimo para prosseguir no feito, pois considerou (e considero)
o  fato um desrespeito  e  um desacato  à sua autoridade de
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diretora  da  audiência e  pediu  que  os  dois  advogados  se
retirassem, então o advogado Francisco Alexandre Macedo
Arrais,  levantou  a  voz  e  disse  que  não  saia  e  que  esta
magistrada o respeitasse, já se pronunciando aos gritos. Esta
juíza mandou chamar dois seguranças os senhores Ricardo e
Miguel, saiu da sala e retornou para registrar  esses fatos, e
decidindo  que  DORAVANTE,  se  considera  suspeita  para
atuar em qualquer feito patrocinado pelos advogados Dr(a).
Aline Rocha Sá, OAB nº 19650/CE e Dr. Francisco Alexandre
Macedo  Arrais,  OAB  13.149/CE.  À  Secretaria  para  as
providências cabíveis no sentido de informar à Corregedoria
que indique um juiz para atuar na presente demanda em dia
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e hora a ser designado, uma vez que este Juízo encontra-se
sem magistrado  vinculado.  Presentes  à  sala  de  audiência,
além das partes e dos advogados registrados nos processos e
dos seguranças supra mencionados Sra.  Francisca Cláudia
da Costa, Dr. Francisco Chagas Cidrão Rocha, OAB 6477/CE,
Sra. Lara Beserra de Oliveira, Dr. Demétrio Sousa Façanha,
OAB  33.416/CE,  Dr.  Thiago  Bonavides  Borges  da  Cunha
Bitar,  OAB  19.880/CE,  Dr.  Walberton  Higino  Prado  de
Sousa,  OAB  23.258/CE.  O  ato  está  encerrado  e  não  será
deferida a palavra para mais nenhum em razão da suspeição
declarada.
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Conforme observado do áudio e da leitura da ata, apesar de ter pedido
com  polidez,  apenas  um  minuto  a  mais  para  analisar  o  documento,  que,  fora
solicitado pela própria advogada à parte adversa, e ainda ter utilizado palavras de
cortesia,  inclusive  empregando o termo “...Excelência...”,  a  autoridade judiciária
sentiu-se  desrespeitada,  atribuindo  o  crime  de  desacato  à  Advogada  ora
Representante.

A  gravidade  da  acusação  feita  pela  magistrada  aos  causídicos,  e
registrada  na Ata  de  Audiência,  desborda  as  esferas  administrativas,  posto  ter
atribuído, infundadamente, o cometimento de um crime à advogada Aline Rocha
Sá, qual seja, o de desacato.
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De  outra  banda,  cassou  a  palavra  do  Advogado  Alexandre  Arrais,
determinando que o mesmo se calasse, por mais de uma vez, de forma ríspida e
grosseira, não tendo registrado nenhum de seus protestos em ata, e, ainda, após
expulsá-lo,  juntamente  com a  Advogada  Aline  Rocha  Sá,  da  sala  de  audiência
chamou  seguranças  do  fórum  para  inibir  e  coagir  os  profissionais  no  legítimo
exercício de suas funções como advogados.

 
Veja-se de outra passagem do áudio juntado à presente, outro trecho do

diálogo entre o Advogado e a juíza aos (8m52s:)

“Alexandre Arrais: “Por favor, eu gostaria de constar”
Neste momento o Advogado é interrompido pela magistrada,

Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300

Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br



CEARÁ
PROCURADORIA

Ru a Lív io B ar r et o, 668
Joaq ui m T ávor aFor t al eza -  Cea r á
CE P.  60. 130- 11 0
fo ne: +55  8 5 3 216 .16 00
cont at o@o abce . or g.b r
oabc e. or g. br

que diz:
Milena Moreira (juíza): O senhor se cale que eu não lhe dei a
palavra.
Alexandre: Não, o juiz tem a obrigação de constar tudo o que
aconteceu no processo.
Milena Moreira (juíza): O senhor se cale e deixe eu terminar
de decidir, ou o senhor quer decidir por mim?
Alexandre:Não, eu quero registrar minha fala.
Milena Moreira (juíza):O senhor se cale, pois eu não lhe dei a
palavra
Alexandre:Pois depois eu quero a palavra então, excelência.
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Fato é que, no caso em baila, a magistrada cometera o crime de abuso de
autoridade nos termos do art. 3º, inciso “j”, da Lei 4898/65, como se pode ver,  in
verbis:

“Art. 3º - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
(...)
j)  aos  direitos  e  garantias  legais  assegurados  ao  exercício
profissional” (gn)

Ademais,  preleciona  o  Art.  7º  d  Lei  8906/94  que  são  direitos  do
advogado, dentre outros:
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(...)
X  -  usar  da  palavra,  pela  ordem,  em  qualquer  juízo  ou
tribunal,  mediante  intervenção  sumária,  para  esclarecer
equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos
ou afirmações que influam no julgamento,  bem como para
replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;

Nesse  sentido,  oportuno  transcrever  também o  teor  do  que  dispõe  o
artigo 31, §§ 1° e 2° da Lei 8.906/94, o qual assim assevera:

“Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne
merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da
classe e da advocacia.
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§  1º  O  advogado,  no  exercício  da  profissão,  deve  manter
independência em qualquer circunstância.

§  2º  Nenhum  receio  de  desagradar  a  magistrado  ou  a
qualquer  autoridade,  nem de incorrer  em impopularidade,
deve deter o advogado no exercício da profissão.”

Isto ocorre,  porque o advogado é figura essencial  da justiça  e  tem o
direito de tratar e ser tratado com urbanidade tal como prevê o Código de Ética no
seu artigo 44:
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“Art.  44.  Deve o advogado tratar  o  público,  os  colegas,  as
autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição
e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas
prerrogativas a que tem direito."

Também aos magistrados cabe o dever de tratar os advogados com a
urbanidade necessária, tal como prevê a Lei Orgânica da Magistratura Nacional:

“Art. 35 – São deveres do magistrado:

IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do
Ministério  Público,  os  advogados,  as  testemunhas,  os
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funcionários  e  auxiliares  da  Justiça,  e  atender  aos  que  o
procurarem,  a  qualquer  momento,  quanto  se  trate  de
providência que reclame e possibilite solução de urgência.”

A urbanidade,  assim, determina o equilíbrio entre o direito e a força
atinente ao papel  de autoridade,  para uma conveniência ordenada e pacífica.  A
falta de urbanidade tem parentesco com a figura da violenta emoção, e ocasiona
desdobramentos negativos, como a afetação da honra em comento.

Sendo assim, ao agir com falta de urbanidade,  a magistrada violou o
direito e garantia legal dos advogados em serem tratados com a devida urbanidade,
cometendo assim o ilícito previsto no já transcrito art. 3º, inciso “j”, da Lei de Abuso
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de Autoridades.

Por seu turno, assevera o artigo 4.º, inciso da citada lei: 

“Art. 4º - Constitui também abuso de autoridade:
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural 
ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder 
ou sem competência legal;” (gn)

Fato é que a magistrada incorreu no delito acima tipificado, ao atribuir
à  Advogada Aline Rocha Sá a prática do crime de  desacato,  ferindo sua honra
objetiva,  na  presença  de  outros  operadores  do  direito,  partes  e  seguranças  do
fórum.
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Com efeito, por si só, o abuso de autoridade da Magistrada já restaria
configurado mesmo que estivesse apenas a mesma e a advogada em gabinete, no
entanto, havia mais pessoas que presenciaram a situação, isto é, publicizou-se o ato
lesivo atingindo, assim, sua imagem perante as pessoas. 

Neste sentido, é como se posiciona a doutrina, in litteris:

“Pune-se,  nesta  figura,  a  conduta  da  autoridade  que
provoque ofensa à honra (conjunto de atributos morais que
conferem estima social à pessoa) (...). Somente será típico o
comportamento do agente se o ato lesivo por executado com
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abuso (excesso, exorbitância).1”

Assim, se percebe que a magistrada não apenas se excedeu, mas abusou
do  poder  que  lhe  foi  concedido  ao  proferir  publicamente  palavras  que  atingem
negativamente a honra dos advogados.

Outro não é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, sobre o
tema, como se vê das decisões abaixo colacionadas: 

“EMENTA. REVISÃO DISCIPLINAR. JUIZA DE DIREITO.
PENA  DE  CENSURA.  ALEGAÇÃO  DE  PRESCRIÇÃO
PELA PENA EM ABSTRATO E PELA PENA APLICADA.
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ATOS  ABUSIVOS  DE  PODER  E  COMPORTAMENTO
INADEQUADO E DESPROPORCIONAL NA CONDUÇÃO
DE  AUDIÊNCIA.  NÃO  CONHECIMENTO. 
1.  Magistrada  apenada  com censura  por  atos  abusivos  de
poder  e  comportamento  inadequado  e  desproporcional  na
condução de audiência.
2.  Os  mesmos  fatos  são  objeto  de  ação  penal,  cabendo  a
utilização  do  prazo  prescricional  penal  (art.  24,  caput,  da
Resolução CNJ n. 135/2011). 
3.  Configurado o crime de abuso de autoridade, previsto no
art. 6º, §3º, b, da Lei 4898/65, com pena máxima de detenção
por 6 meses, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos (art.
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109 do Código Penal, com redação anterior à lei 12.234/2010),
entre  o  conhecimento  do  fato  pela  Administração  e  a
instauração do PAD. Prescrição afastada na espécie. 
(...)
6. Suposto enquadramento do caso na previsão do art. 83, I,
do Regimento Interno do CNJ, por contrariedade do acórdão
à  evidência  dos  autos.  Inocorrência. 
REVISÃO  DISCIPLINAR  QUE  NÃO  SE  CONHECE.
(Processo  n.º  0003084-48.2014.2.00.0000,  Relator  LELIO
BENTES CORRÊA; julgamento em 15.03.2016) (GN)

Magistratura, Ministério Público ou qualquer autoridade precisam de
1 BALDAN,  Edson  Luis;  BONINI,  Paulo  Rogério;  LAVORENTI,  Wilson.  Leis  Penais
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prerrogativas  ou  garantias  para  exercer  o  múnus  desenvolvendo  com eficiência
suas atividades.

O exercício da advocacia também está assegurado por garantias, sem as
quais não sobreviveria.

No caso em deslinde, a Magistrada, de forma abrupta e sem qualquer
razoabilidade,  acusou  a  advogada Aline  Rocha  Sá  do  cometimento  do  crime de
DESACATO, tal qual a própria juíza fez constar na ata de audiência colacionada ao
presente.

Esse seria o motivo de sua “suspeição”.

Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300

Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br



CEARÁ
PROCURADORIA

Ru a Lív io B ar r et o, 668
Joaq ui m T ávor aFor t al eza -  Cea r á
CE P.  60. 130- 11 0
fo ne: +55  8 5 3 216 .16 00
cont at o@o abce . or g.b r
oabc e. or g. br

Ocorre que os áudios anexados, bem como a degravação dos mesmos e a
testemunha  presencial  do  fato,  evidenciam que  ABSOLUTAMENTE  não  houve
qualquer esboço de desacato ou desobediência por parte da advogada em questão.

Ao revés,  a advogada portou-se no decorrer  de toda a audiência com
calma  e  educação,  tendo  dito,  no  suposto  momento  do  cometimento  do  crime
imputado  pela  Juíza:  “-  Eu  estou  olhando,  assim  que  terminar  eu  lhe  dou,
Excelência, só um minuto.”

Ora, as partes intentavam conciliar, encontrar caminhos para o deslinde
da controvérsia trabalhista, confrontavam, conjuntamente, provas. O clima era, no

Especiais Anotadas.p. 54. Editora Milenium: Campinas, 2016.
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geral, de cortesia e cordialidade. Até que se deu a súbita suspeição da Magistrada e
a posterior acusação do crimes apontado à advogada Aline Rocha Sá e a cassação
da palavra do advogado Alexandre Macedo Arrais,  e,  por fim, a convocação dos
seguranças do Fórum, a fim de retirar os advogados da sala de audiências.

Por certo, a Juíza Requerida, conhecedora e operadora do Direito, tem
absoluto conhecimento de que não se pode imputar crime a quem se sabe inocente.
A  juíza  sabia  e  TODOS os  que  ali  se  encontravam  também  que  não  ocorrera
desacato  ou  desobediência.  Isso  sim  é  criminoso  e  merece  reproche.  Merece  a
imediata e eficaz atuação do Poder Judiciário.

Não houve ORDEM expressa desobedecida voluntariamente, não houve
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desrespeito, desacato... houve um diálogo e a análise, quase conjunta, dos meios de
provas apresentados pelas partes. Isso é fato inconteste. 

Logo,  tipificado está o cometimento do crime de abuso de autoridade
pela Magistrada Requerida, em face das acusações sabidamente inverídicas de que
a  advogada  teria  cometido  o  delitos  de  desacato,  ofendendo,  assim,  sua  honra
objetiva.

Nessa  toada,  visando,  evidenciar  a  possibilidade  de  cometimento  de
crimes de abuso de autoridade por ofensa à honra do advogado, veja-se a seguinte
decisão da lavra do Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, do Colendo STJ:
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“ABUSO.  AUTORIDADE.  DIFAMAÇÃO.  INJÚRIA.
CONDUTA.  JUIZ.  O  cerne  da  questão  seria  aferir  se  as
ofensas  ao  advogado  proferidas  por  um  magistrado  no
desempenho de suas funções judicantes configuraria delito
de abuso de autoridade (Lei n. 4. 898/1965, arts. 3º e 4º) ou
crime contra a honra, difamação e injúria (CP, arts. 139 e
140). O Tribunal a quo rejeitou a queixa-crime, entendendo
que  o  tema  tratado  na  lei  de  abuso  de  autoridade
demandaria ação pública incondicionada por parte do MP e
decretou a ilegitimidade ativa do querelante. O Min. Relator
explicitou que,  na condução da causa,  o juiz pode praticar
ambos os  crimes tanto o abuso de autoridade (a lisura da
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atuação  do  funcionário  público  exigido  em  lei)  quanto  o
contra  a  honra  (sua  responsabilidade  como  pessoa  em
respeito à honra de outrem) que nada tem a ver com o atuar
do poder estatal.  Sendo assim, um ambiente processual em
que  transitam  vários  sujeitos  (partes,  testemunhas,
advogado e serventuários) pressupõe possibilitar o concurso
de crimes. Outrossim, a Lei n. 4.898/1965 não pode ser tida
como  especial  em  relação  aos  tipos  do  Código  Penal  de
difamação e injúria, uma vez que seu texto não recepcionou
todos  os  crimes  contra  a  honra.  Isso  posto,  a  Turma deu
provimento  em  parte  ao  recurso,  declarando  extinta  a
punibilidade  do  crime  de  injúria  pela  ocorrência  de
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prescrição e recebeu a queixa-crime pelo delito de difamação.
REsp  684.532-DF,  Rel.  Min.  José  Arnaldo  da  Fonseca,
julgado em 8/3/2005 (gn)

Com  efeito,  o  Ministro  José  Arnaldo  da  Fonseca,  considerou  que  o
magistrado pode,  sim,  praticar  ambos os  crimes ao ofender,  no  desempenho da
função, outras pessoas. "Dentro dessa óptica e segundo a melhor doutrina, o crime
de  abuso  de  autoridade,  melhor  definido  como  abuso  de  poder,  tem  como
objetividade a lisura da atuação do funcionário público, dentro dos padrões exigidos
por lei. Isto quer dizer que o sentido da tipificação incide sobre o desvio do servidor,
em detrimento da Administração que lhe delegou, por lei, um poder específico, ou
seja, à medida que o Poder Estatal é manipulado de forma anormal, com abuso,
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está-se em jogo o crime em questão.” Pontuou ainda o Ministro Relator.

Especificamente no caso em análise, a Magistrada, ao ofender a honra
objetiva da advogada Aline Rocha Sá, cometeu o crime de abuso de autoridade por
“ato  lesivo  da  honra  ou  do  patrimônio  de  pessoa  natural  ou  jurídica,  quando
praticado  com  abuso  ou  desvio  de  poder  ou  sem  competência  legal;”  tal  qual
textualmente previsto no artigo 4.º, “h” da Lei 4898/65.

Diante de todo o exposto,  requer seja intentada ação penal  contra a
Magistrada REPRESENTADA, por meio da competente Denúncia deste Parquet
(arts. 12 e 13 da Lei 4.898/65), para que ao final seja ela sancionada com multa e/
ou detenção e/ou perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função
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pública por até cinco anos (art. 6º, §§ 3º e 5º, da Lei 4.898/65).

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Fortaleza (Ce), 17 de outubro de 2018.

Ordem dos Advogados do Brasil
Seção Ceará
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Antônio Cleto Gomes
Presidente do TDP/OAB/CE

Luiz Carlos Queiroz Júnior
Procurador-Geral da OAB/CE

Marília Cruz Monteiro Cabral 
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Francisco Alexandre Macedo Arrais 
OAB/CE 13.149 

Aline Rocha Sá
OAB/CE 19.650
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