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EMENTA 

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. DEVERES FUNCIONAIS INSCRITOS NA LOMAN. ART. 35, 
INC. VIII -"MANTER CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR", E 
36, INC. 111, PROIBITIVO AO JUIZ DE "MANIFESTAR, POR QUALQUER MEIO DE 
COMUNICAÇÃO, OPINIÃO SOBRE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO, SEU OU DE 
OUTREM, OU JUÍZO DEPRECIATIVO SOBRE DESPACHOS, VOTOS OU SENTENÇAS, DE 
ÓRGÃOS JUDICIAIS, RESSALVADA A CRÍTICA NOS AUTOS E EM OBRAS TÉCNICAS OU 
NO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO". 
1. A disposição inscrita no inciso IV do artigo 5° da Lei Fundamental garante aos cidadãos liberdade 
de manifestação de pensamento, com vedação ao anonimato, e a inscrita no inciso X do referido 
artigo assegura inviolabilidade dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 
de modo que a liberdade de expressão de pensamento, gênero de que é espécie a liberdade de 
expressão da atividade intelectual, não pode ir além do que visa a norma a tutelar: o direito à livre 
exposição de ideias, crenças e convicções, sem que tal liberdade possa chegar ao ponto de atingir 
a honra, a dignidade e o decoro de pessoas ou de instituições, com igual ênfase protegidos pelo 
legislador constituinte. 
2. Por outro lado, o inciso VIII do artigo 35 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, 
preconiza como um dos deveres do magistrado o de "manter conduta irrepreensível na vida pública 
e particular'', colocando o inciso 111 do artigo 36 do diploma legal em referência vedação ao 
magistrado de "manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente 
de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de 
órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério". 
3. Nesse contexto, não se verifica nenhuma incompatibilidade entre a liberdade de manifestação de 
pensamento, na sua vertente de liberdade de manifestação intelectual, que ao magistrado também 
é assegurada pela Carta Constitucional, e os referidos deveres funcionais do juiz, de proteção à 
respeitabilidade do poder estatal a que servem, devendo a análise dos comentários formulados na 
internet pelo Representado necessariamente ser ponderada sob tal perspectiva, de não colocar em 
xeque a credibilidade das deliberações do Poder Judiciário. 
4. Acolhida ao parecer do Ministério Público Federal no ponto em que acentua não se prestarem "à 
instauração de procedimento disciplinar os fatos ocorridos nos autos destacados pelo reclamante", 
alguns objeto de anterior procedimento avulso, já arquivado, a partir de representação de mesma 
autoria da presente, outros que não vão além de manifestação de inconformismo com o decidido, 
suscetível de exposição "somente na via recursal já que em nada atinge o âmbito disciplinar, não 
consubstanciando infração funcional, não se enquadrando em nenhuma hipótese do art. 35 da Lei 
Complementar 35/1979- LOMAN". 
5. Embora contundentes as manifestações do magistrado, transitando em linha tênue entre o que é 
permitido e proibido no regramento funcional da Magistratura, em especial diante da norma posta 
no inciso 111 do artigo 36 da LOMAN, não caracterizam infração disciplinar comentários seus, na 
internet, envolvendo processos judiciais em curso, quando seu mote não é emitir juízo depreciativo 
sobre despachos, votos ou sentenças, mas formular críticas ao instituto do "quinto constitucional", 
ou se referir a matérias jornalísticas, com recomendação de "cuidado com a imprensa marrom". 
6. Representação que não se acolhe. 
7. Arquivamento dos autos. 
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ACÓRDÃO 
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Decide a Corte Especial Administrativa , à unanimidade, determinar o arquivamento do 
feito, nos termos do voto do Relator. Não participou do julgamento o Desembargador Federal 
Kássio Marques. 

Corte Especial Administrativa do[ F da 1 a Região- 28/05/2015. 

CARLO EIRA ALVES 
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