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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA PRESIDENTE DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – MINISTRA CÁRMEN LÚCIA 

 

 

 

 

 

Procedimento nº.: 0008000-23.2017.2.00.0000 

 

 

 

 

MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO, 

qualificado nos autos da reclamação disciplinar em epígrafe, vem, 

por seu advogado, apresentar memoriais com base nos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos a seguir. 

 

P. Deferimento. 

 

Do Rio de Janeiro para Brasília, 18 de junho de 2018. 

 

 

 

 



 
 

 
RIO DE JANEIRO                                                                                                                    SÃO PAULO 
Av. Nilo Peçanha, nº. 50 – Grupo 2418                                                                             Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº. 3097 – Grupo 503 
24º andar, Centro, RJ. Rio de Janeiro                                                                                5º andar, Bela Vista, SP. São Paulo 
CEP 20020-100 – Tel./Fax:(21) 3553-2213                                                                       CEP 01318-001  

 

Eminentes Conselheiros, 

 

O conhecimento pela pessoa do Juiz Federal 

Manoel Pedro, por si só, responde à inquisa administrativa. 

 

Só isto seria suficiente para mostrar a 

inverossimilhança da via, mas tem mais. Muito mais. 

 

Pois bem. 

 

Trata-se de reclamação disciplinar, com pedido de 

medida cautelar de afastamento, formulada em 05/10/2017 pela 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás, em desfavor do ora 

requerente, Juiz Federal Substituto da 5ª Vara Federal Seção 

Judiciária do Estado de Goiás. 

 

Na hipótese, a reclamante afirma que o magistrado 

supostamente violou as prerrogativas do advogado Roberto Serra da 

Silva Maia, previstas no art. 7º da Lei nº 8,906/1994, em 

audiência(s) realizada(s) nos autos da ação penal nº 0016960-

46.2017.4.01.3500. 

 

Narra a exordial que no dia 12/09/2017, o 

advogado compareceu à audiência de instrução e julgamento 

designada por este magistrado e que, diante de sua ausência, 

invocou o inciso XX do art. 7º do Estatuto da OAB para retirar-se do 
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recinto, fato registrado em certidão lavrada pela secretária da 5ª Vara 

Federal Seção Judiciária do Estado de Goiás. 

 

Ainda segundo a narrativa acusatória, na 

audiência realizada em 14/09/2017, o magistrado teria determinado 

à secretária da Vara que recolhesse os aparelhos celulares de todos 

os presentes, inclusive dos advogados, mas que, após insurgência da 

defesa, teria voltado atrás na determinação, sem permitir que tal fato 

fosse registrado no termo de audiência, de modo que os advogados 

registraram o ocorrido por meio de petição. 

 

Em seguida, afirma a reclamante que no final da 

referida audiência o advogado Roberto Maia percebeu que o 

magistrado portava na cintura, sob o paletó, arma de fogo, o que 

motivou a solicitação da presença de membros da OAB/GO na 

audiência do dia seguinte, 15/09/2017, para registrar tais fatos. 

 

Neste ato foi suscitada pelo causídico “questão de 

ordem” acerca do porte de arma pelo Juiz Federal em audiência. O 

presentante do Ministério Público questionou o advogado sobre o 

fundamento legal que embasaria tal questão de ordem, pois não 

poderia se tratar de impressões subjetivas. Diante disto, o advogado 

argumentou que as impressões subjetivas eram importantes, pois, 

segundo ele, as partes sentiam-se intimidadas. Entretanto, a questão 

de ordem foi indeferida. 
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Em 10/10/2017, o relator Ministro João Otávio de 

Noronha proferiu decisão pelo arquivamento sumário desta 

reclamação disciplinar, ante a ausência de elementos mínimos da 

prática de falta disciplinar pelo magistrado, tendo em vista que “o 

mero fato de o advogado tomar conhecimento de que o 

magistrado realizou ou realiza audiência portando arma de 

fogo e, por isso, sentir-se ‘intimidado’, por si só, não dá suporte 

à instauração de procedimento administrativo no CNJ”. 

 

Ressaltou, ainda, que o reclamante somente 

observou que o Juiz portava arma de fogo depois de realizada a 

audiência e já fora do recinto em que ela ocorrera. Não havendo nos 

autos nenhuma informação do manuseio da arma pelo reclamado 

durante ou mesmo após a realização da audiência. 

 

Ademais, destacou que a Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LOMAN) em seu art. 33, V, autoriza o 

magistrado a portar arma de fogo para defesa pessoal. 

 

Inconformada, a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção de Goiás interpôs recurso administrativo com pedido de tutela 

provisória, repetindo os mesmos argumentos expostos na inicial e 

requerendo a reconsideração da decisão que determinou o 

arquivamento e julgou prejudicado o pedido liminar. 
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O Eminente Relator, em 24/10/2017, indeferiu o 

recurso administrativo por ser manifestamente incabível, uma vez 

que a recorrente deixou de impugnar especificamente os 

fundamentos adotados na decisão recorrida, permanecendo 

ausentes as condições que justifiquem a utilização da 

reclamação disciplinar. 

 

Diante de tal resultado, a OAB/GO impetrou o 

mandado de segurança nº 35317, junto ao Supremo Tribunal 

Federal, no qual foi deferida a liminar para suspender os efeitos da 

decisão monocrática que negou seguimento ao recurso 

administrativo nos autos da reclamação disciplinar, para submeter 

ao crivo do colegiado do CNJ a referida decisão. 

 

Intimado para se manifestar acerca do alegado 

nesta reclamação, o ora requerente apresentou defesa 

esclarecendo que os fatos narrados na inicial repetem 

integralmente as alegações formuladas nos autos da Exceção de 

Suspeição Criminal nº 32416-36.2017.4.01.3500, que fora 

rejeitada. 

 

Na decisão proferida por este magistrado no 

referido incidente, fica comprovado que, diversamente do alegado, a 

questão relativa à proibição dos telefones celulares durante a 

audiência de 14/09/2017, foi registrada no sistema de áudio e 

vídeo, jogando por terra as declarações de violação da prerrogativa 

funcional feitas pelo advogado Roberto Maia. 
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Diante disto, resta claro que o advogado busca, 

pelo ilegítimo acionamento da via disciplinar, o afastamento 

deste magistrado dos processos em que atua. 

 

Quanto à questão do porte de arma pelo Juiz, 

além de estar previsto na Lei Orgânica da Magistratura, não há 

qualquer restrição legal quanto à delimitação territorial ao 

magistrado que está com o porte devidamente regularizado, que é a 

hipótese dos autos. 

 

Nesse sentido, mais uma vez pontuou 

corretamente o Eminente Relator, na sessão de julgamento realizada 

no dia 05/06/2018, que em momento algum ficou demonstrado 

que o juiz manuseou a arma durante ou após a audiência, sendo 

registrado pelo advogado que apenas observou posteriormente o 

juiz portando uma pistola na cintura sob o paletó, não 

descrevendo nenhuma conduta ameaçadora. 

 

Desta forma, mero porte de arma, com um vago 

sentimento de intimidação alegado pela reclamante, sem qualquer 

prova de conduta hostil, não se pode caracterizar desvio ético do 

magistrado. 
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Requer-se, portanto, o indeferimento do recurso 

administrativo. 

 

P. Deferimento. 

 

Do Rio de Janeiro para Brasília, 18 de junho de 2018. 

 

 

 


