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REPRESENTANTE Raimundo Hermógenes da Silva e Souza 
REPRESENTADO JF da 3a Vara PA- Rubens Rollo D'Oiiveira 

EMENTA 

REPRESENTAÇÃO. MAGISTRADO. ALEGADA FALTA DE URBANIDADE EM RELAÇÃO A 
ADVOGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO, DIANTE DO CONTEXTO DOS FATOS. AUSÊNCIA, 
OUTROSSIM, DE INDÍCIOS DE TRANSGRESSÃO AO DEVER DE SERENIDADE E EXATIDÃO 
NO CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E ATOS DE OFÍCIO. 
1. Restando demonstrado na instrução do procedimento que a alegada falta de urbanidade do juiz 
foi fruto de exaltação recíproca de ânimos, ocorrida "no contexto de um debate com os advogados 
no qual todas as partes se exaltaram e aumentaram o tom de voz", não se identifica, no particular, 
transgressão disciplinar. 
2. A possibilidade ou não de se remarcar audiência com intervalo inferior a quarenta e oito horas, 
decreto de revelia e condução coercitiva de testemunhas, mesmo com a oposição dos advogados 
representantes, dizem com atos de direção do processo penal à luz de interpretação de normas 
da legislação processual e, como ta l, devem ser confrontados com os instrumentos processuais 
que essa mesma legislação coloca à disposição das partes. 
3. Revelado o propósito do juiz de, tão só, conduzir o feito para sua solução, transportar o assunto 
para a seara disciplinar, sob colorido de falta de serenidade e exatidão no cumprimento de normas 
legais e de atos de ofício representa, por via indireta, sindicar o conteúdo de suas deliberações no 
âmbito jurisdicional, algo estranho ao comando do inciso I do artigo 35 da LOMAN e inadmissível 
à luz do ordenamento constitucional. 
4. Representação arquivada. 

ACÓRDÃO 

Decide a Corte Especial Administrativa, por maioria, determinar o arquivamento da 
representação, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Federal Kássio 
Marques. 

Corte Especial Administrativa do TRF da 1 a Região- 11/02/2016. 

CARLOS 
Corregedor Regional d Justiça Federal da 1a Região 


