Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria-Geral Judiciária
Departamento de Processos do Tribunal Pleno e do Órgão Especial

Ata de Julgamento – 14ª Sessão Extraordinária
Órgão Especial

Aos 06 dias do mês de maio do ano de 2022, nesta cidade do Rio de
Janeiro, às dezesseis horas e doze minutos, reuniu-se de forma híbrida o
Egrégio Órgão Especial, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor
Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Presidente,
presentes na sala de sessões os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
LUIZ ZVEITER, CLAUDIO DE MELLO TAVARES, MARIA INÊS DA PENHA
GASPAR,

ADRIANO

CELSO

GUIMARÃES,

EDSON

VASCONCELOS, RICARDO RODRIGUES CARDOZO,

AGUIAR

DE

JOSÉ CARLOS

MALDONADO DE CARVALHO, LUIZ FELIPE FRANCISCO, MARCUS
HENRIQUE PINTO BASÍLIO, BENEDICTO ABICAIR, CARLOS SANTOS DE
OLIVEIRA,

MARÍLIA

DE

CASTRO

NEVES

e

JACQUELINE

LIMA

MONTENEGRO.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador HENRIQUE CARLOS DE
ANDRADE FIGUEIRA, Presidente, declarou aberta a sessão iniciando a
solenidade de posse dos Excelentíssimos Senhores Doutores Vitor Marcelo
Aranha Afonso Rodrigues, Humberto Dalla Bernardina de Pinho, Eduardo
Abreu Biondi, André Luis Mançano Marques e Renata Silvares França
Fadel.

Compondo a Mesa de Honra o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Henrique Carlos de Andrade Figueira, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, o Excelentíssimo Senhor Doutor Claudio Bomfim de
Castro e Silva, Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Excelentíssimo
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Senhor Deputado Estadual André Ceciliano, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Mauro Pereira Martins, do Conselho Nacional de Justiça, o Excelentíssimo
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Senhor Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Excelentíssimo Senhor Doutor Luciano
Oliveira Mattos de Souza, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, o Excelentíssimo Senhor Doutor Luciano Bandeira Arantes, Presidente
do Conselho Seccional da OAB-RJ, o Excelentíssimo Senhor Doutor Paolo
Miraglia Del Giudice, Cônsul-Geral da Itália, o General Ernesto Lima Gil,
representando o General do Exército José Eduardo Pereira, Comandante
Militar do Leste, Brigadeiro Alessander de Andrade Santoro, representando o
Tenente

Brigadeiro

do

Ar

João

Tadeu

Fiorentini,

Diretor-Geral

do

Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Biênio 2015/2016, a Excelentíssima
Senhora Doutora Renata Gil de Alcântara Videira, Presidente da Associação
dos Magistrados do Brasil e o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Sérgio
Zveiter.

Iniciada a cerimônia, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira, Presidente, convidou os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Luiz Zveiter e Claudio Brandão Oliveira para
conduzirem ao Plenário o Excelentíssimo Senhor Doutor Vitor Marcelo
Aranha Afonso Rodrigues que, após prestar o compromisso e assinar o
termo de posse, foi declarado empossado no cargo de Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique Carlos
de Andrade Figueira, Presidente, convidou os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores José Carlos Maldonado de Carvalho e Agostinho
Teixeira de Almeida Filho para conduzirem ao Plenário o Excelentíssimo
Senhor Doutor Humberto Dalla Bernardina de Pinho que, após prestar o
compromisso e assinar o termo de posse, foi declarado empossado no cargo
de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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Na sequência, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira, Presidente, convidou os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Sirley Abreu Biondi e Werson Franco Pereira
Rêgo para conduzirem ao Plenário o Excelentíssimo Senhor Doutor Eduardo
Abreu Biondi que, após prestar o compromisso e assinar o termo de posse, foi
declarado empossado no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.

Em prosseguimento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira, Presidente, convidou os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Renata Machado Cotta e Augusto Alves
Moreira Júnior para conduzirem ao Plenário o Excelentíssimo Senhor Doutor
André Luis Mançano Marques que, após prestar o compromisso e assinar o
termo de posse, foi declarado empossado no cargo de Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Na sequência, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira, Presidente, convidou os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Maria Regina Fonseca Nova Alves e Sérgio
Nogueira de Azeredo para conduzirem ao Plenário a Excelentíssima Senhora
Doutora Renata Silvares França Fadel que, após prestar o compromisso e
assinar o termo de posse, foi declarado empossado no cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em continuidade, o Excelentíssimo Senhor Doutor Luciano Bandeira,
Presidente da OAB-Seccional do Rio de Janeiro, em seu discurso,
cumprimentou todos os presentes, bem como, o Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro, na pessoa do Presidente, Desembargador Henrique Figueira, o
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, o Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Deputado André
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Ceciliano, o Desembargador que representa a Magistratura no Conselho
Nacional de Justiça, Conselheiro Mauro Pereira Martins, o Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Desembargador Elton Leme, o
Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos, a Magistratura Brasileira, na
pessoa da Presidente da AMB, Doutora Renata Gil, a Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro, na pessoa da Doutora Eunice Haddad, todos os expresidentes do Tribunal de Justiça, na pessoa do Desembargador Luiz
Fernando Ribeiro de Carvalho, todos os magistrados do Quinto Constitucional
da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa dos dois ex-presidentes do
Tribunal, Desembargadores Luiz Zveiter e Claudio de Mello Tavares, todos os
advogados e advogadas, na pessoa do membro honorário vitalício do Conselho
da Seccional da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Doutor Sérgio
Zveiter. Parabenizou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na
pessoa do Procurador-Geral de Justiça, pelo empréstimo de grandes membros
de seu quadro ao Tribunal de Justiça. Disse que a Advocacia apresentou boas
listas e o Tribunal fez uma grande escolha da composição das listas tríplices e
que qualquer nome escolhido pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro
seria uma excelente escolha. Agradeceu a todos os presentes.

O

Excelentíssimo

Senhor

Doutor

Luciano

Mattos

de

Souza, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em seu
discurso: “Vejo a posse dos cinco novos desembargadores do TJ-RJ com muita
alegria pois, apesar de todos os que participaram do processo de escolha
possuírem condições de ingressar no Tribunal, estamos assistindo à vitória da
democracia que o Quinto Constitucional tem nos proporcionado. Dirijo uma
saudação especial para os dois colegas do MPRJ. Ficamos muito felizes pela
conquista e, ao mesmo tempo, tristes, porque tanto a doutora Renata quanto o
doutor Humberto brilharam nas fileiras da Instituição. Tenho certeza que irão
engrandecer o TJRJ a partir de agora”
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Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Felipe
Francisco,

fez

uso da palavra em nome

do

Tribunal

de

Justiça:

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira
- Presidente desta Corte - em cuja pessoa cumprimento as autoridades aqui
presentes, Excelentíssimos Senhores Membros deste Egrégio Tribunal de
Justiça, de ontem e de hoje, Doutores Advogados, Membros do Ministério
Público e da Defensoria Pública, senhores serventuários e demais participantes
desta solenidade, que a acompanham, tanto presencial, quanto virtualmente,
Senhor Presidente,
Comissionado pela outorga deste honroso mandato, devo, inicialmente,
agradecer a gentileza de que sou alvo nesta oportunidade, cabendo-me ser
intérprete do registro que todos os membros desta Casa certamente se
lançariam a fazer, no momento em que o Poder Judiciário do Estado vê
agregar-se a este Tribunal de Justiça cinco novos Desembargadores, sob a
clarividente Chefia de Vossa Excelência.
Não é sem razão que a consciência humana celebrizou que a missão do
Magistrado a todas se sobrepõe, no exercício das normas que tutelam o
equilíbrio de toda a organística social.
E quando o desempenho dessa missão se faz sob o comando de um
grande Chefe, que muito tem para dar no somatório de conhecimentos e de
exemplos, como deflui dos atos de Vossa Excelência, de muito se glorifica essa
missão, notabilizando o sentido de grandeza que transborda das decisões
diárias do Magistrado.
Aqui nesta Augusta Casa já se escreveu e se escreve diariamente a
história de um Poder que sempre mereceu o respeito da sociedade, fazendo-se
o árbitro de grandes querelas humanas, projetadas na abissalidade dos
entrechoques político-sociais.
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Quer pela independência de seus membros, quer pela depurada cultura
com que se fazem ouvir e pela excelência de seus posicionamentos, este
Tribunal tem contribuído para a composição dos maiores pretórios do país, com
a consciência de quem muito mais tem para dar do que para pedir.
Ressalte-se, assim, por oportuno, que em sua fecunda gestão ampliouse o quadro de Desembargadores, resultante da Lei 4.427/21, que criou dez
novas vagas neste Tribunal, sendo duas delas reservadas ao quinto
constitucional, cujo preenchimento se deu por indicações do Ministério Público
e da OAB, acrescidas que foram às aposentadorias de quatro antigos membros
desta Casa, cujos novos integrantes seguem agora para o pleno exercício de
sua jurisdição, seguros que estão de sua grande responsabilidade, no atual
contexto histórico da vida nacional, em que cada vez mais se exige da
Magistratura dedicação, empenho e trabalho, na composição do plasma moral,
de que se nutre o sublime ideal da justiça.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem hoje, portanto, a
honra de receber seus cinco novos integrantes, que aqui comparecem pela
ordem de antiguidade, quais sejam, os Excelentíssimos Desembargadores
Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, Humberto Dalla Bernardina de Pinho,
Eduardo Abreu Biondi, André Luis Mançano Marques e Renata Silvares França
Fadel, que passam a contribuir para a elevação dos padrões da cultura jurídica
nacional e para o exercício da função jurisdicional.
Conheçamos, portanto, um pouco de cada um deles, em resumidíssimo
currículo que a brevidade do tempo desta solenidade nos impõe, ressaltando,
inicialmente, que o Desembargador Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues
exerceu durante quase trinta anos a advocacia, sendo pós-graduado em Direito
Privado, pela Universidade Federal Fluminense, tendo sido Procurador Geral
do Município de São Gonçalo e Membro Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro, na vaga de Jurista. Professor Universitário de quatro
instituições educacionais, sempre ministrou inúmeras palestras, inclusive na
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Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça. Autor e organizador de obras
jurídicas, tem várias delas publicadas, tendo também integrado bancas
examinadoras de concursos públicos, sendo Doutor Honoris Causa pela Escola
Superior de Advocacia.
O Desembargador Humberto Dalla Bernardina de Pinho é Professor
Titular de Direito Processual Civil na UERJ, tendo graduação, mestrado e
doutorado pela mesma Universidade, sendo Professor Emérito da Escola do
Ministério Público do Rio de Janeiro. É autor, dentre outros, do Manual de
Direito Processual Civil Contemporâneo, do Manual de Mediação e Arbitragem
e da obra Jurisdição e Pacificação, fruto de sua tese de titularidade na UERJ,
sendo, também Coordenador de cursos na Escola da Magistratura do Rio de
Janeiro. É autor de artigos publicados em inúmeros periódicos nacionais e
internacionais, com diversos livros publicados e por ele organizados. É Membro
do Conselho Consultivo da ENAM - Escola Nacional de Mediação e
Conciliação, ligada ao Ministério da Justiça em parceria com o Conselho
Nacional de Justiça.
O Desembargador Eduardo Abreu Biondi é graduado pela Universidade
Cândido Mendes e pós-graduado em Responsabilidade Civil, em Direito do
Consumidor, em Processo Civil e em Direito Imobiliário. É Membro Efetivo do
Grupo de Segurança Jurídica no Mercado Imobiliário do Tribunal de Justiça e
da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Foi Procurador-Geral da
57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselheiro da OAB-RJ,
além de Presidente da Comissão Estadual de Defesa do Consumidor da
mesma instituição.
Participou como palestrante convidado de eventos promovidos pela
EMERJ, IBMEC, Escola Superior de Advocacia/RJ e Universidade Cândido
Mendes. Foi auditor julgador no Tribunal de Justiça Desportiva - TJD-RJ, assim
como Auditor do mesmo órgão.
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O Desembargador André Luis Mançano Marques é formado em Direito
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e pós-graduado em
Direito Civil pela Universidade Cândido Mendes, já tendo ocupado diversos
cargos públicos de chefia, direção e assessoramento nas esferas federal,
estadual e municipal, sempre na área jurídica, com artigos publicados em
variadas revistas técnicas e veículos de imprensa. Foi Procurador Geral do
Município de Duque de Caxias e exerceu cargos de direção junto à Câmara
Municipal de Petrópolis.
A Desembargadora Renata Silvares França Fadel é graduada em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com capacitação em
inúmeros cursos na área jurídica. Foi Promotora de Justiça Titular da Comarca
de Rio Bonito, da 38ª Promotoria de Justiça da Região Especial, da Vara de
Execuções Penais, da 20ª Promotoria de Justiça da 10ª Região do Ministério
Público e da Promotoria de Justiça, junto à 6ª Vara Criminal da Comarca da
Capital. Destaca-se em sua atuação a aplicação da sociologia e da psicologia,
buscando sempre cuidar dos interesses de seus semelhantes, pronta a
estabelecer e a fortalecer a sociedade em seu mais amplo contexto, na luta
constante da decantação dos costumes.
Todos os ora empossados são membros efetivos do Instituto dos
Advogados Brasileiros – IAB e para melhor análise de todos esses currículos
seria necessário que o tempo não fosse limitado, para que se descrevesse
cada passo da brilhante carreira dos novos Magistrados.
Entretanto, como seus passos são largos, suas vitórias são muitas e
seus predicados inúmeros, a biografia resplandecente fica limitada, sem
demérito ao brilhantismo à consagradora carreira dos empossados, que desde
já se anuncia.
Bem se vê, assim, senhoras e senhores, que toda a experiência
acumulada como Advogados, membros do Ministério Público e atividades
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correlatas servirão para viabilizar com incomensurável sucesso a nova etapa
da vida de nossos homenageados, sempre na busca de um Poder Judiciário
independente e forte, reforçando a imagem dos semeadores de justiça.
No momento, portanto, em que aqui aportam, recebam os novos
membros do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro as mais justas
homenagens de seus colegas, discípulos, amigos e admiradores que hoje aqui
os aplaudem, servindo minhas palavras, como colega e amigo, para
demonstrar o altíssimo apreço que todos nos ora lhe devotamos, pedindo a
Deus que seus exemplos, sua vida e seu caminhar constituam farol a iluminar,
para sempre a estrada daqueles que tem por vocação realizar o bem e
distribuir justiça.
Sejam aqui, já agora junto a nós, muito felizes. ”
Em continuidade, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor
Marcelo Aranha Afonso Rodrigues em seu discurso: “Hoje é um dia especial
para nós que tomamos posse como desembargadores do TJRJ. Com minha
mãe, professora que me alfabetizou, divido esse momento. Ninguém consegue
nada sozinho. Jamais esquecerei todos que me acompanharam e me apoiaram
nesse caminho. A minha responsabilidade é enorme, pois não posso
decepcionar os que confiaram em mim. Reafirmo o compromisso de ajudar o
Tribunal a prestar Justiça célere e eficiente à sociedade”.

Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto
Dalla Bernardina de Pinho em seu discurso: “Gostaria de cumprimentar os
doutores Henrique Figueira e Renata Gil, com especial referência a todos os
integrantes da mesa e ao governador Cláudio Castro, pela confiança. Também
agradeço a Deus, à minha família, que me acompanhou durante toda essa
trajetória, uma especial referência ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, e
ao ministro Luís Roberto Barroso, meus professores e mestres na UERJ, e aos
ministros do STJ, em especial a Luis Felipe Salomão, Marco Aurélio Bellizze e
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Antonio Saldanha. Gostaria de prestar uma homenagem especial ao Doutor
Marfan Martins Vieira, um amigo querido do qual me orgulho muito, aos
integrantes do TJRJ, na pessoa do decano Luiz Zveiter e dos meus padrinhos
José Carlos Maldonado e Agostinho Teixeira de Almeida Filho, além da
desembargadora Kátia Jangutta. E à minha alma mater, a UERJ, instituição na
qual entrei em 1990 e de onde nunca mais saí, na pessoa do reitor Mario
Sergio Alves Carneiro, e da diretora da Faculdade de Direito Heloisa Helena
Gomes Barboza”.

Na sequência, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Eduardo
Abreu Biondi em seu discurso: “Exmo. Sr. Presidente deste E. Tribunal de
Justiça, Des. Henrique Figueira, na pessoa de quem cumprimento todos os
ilustres membros do Poder Judiciário aqui presentes;
Doutor Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos, em nome de quem
cumprimento os Membros do Ministério Público que prestigiam esta cerimônia;
Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos advogados do Brasil do Rio de
Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, aqui representando a nobre advocacia
fluminense, a quem estendo minhas saudações, homenagens e sentimento de
gratidão eterna;
Exmo. Sr. Governador Cláudio Castro, em nome de quem saúdo todas
as autoridades do poder executivo neste plenário;
Exmo. Sr. André Ceciliano - presidente da Alerj, em nome de quem
cumprimento todas as demais autoridades do poder legislativo;
Na pessoa das Excelentíssimas Senhoras Renata Gil e Eunice Haddad,
saúdo todo os associados da AMB e AMAERJ;
Excelentíssimo Dr. Sergio Zveiter - presidente Honorário da Ordem dos
advogados do Brasil - seccional do Rio de Janeiro;
Exma. Des. Sirley Biondi, cumprimentando a senhora, minha mãe,
também cumprimento e agradeço a todos os familiares e a todos os amigos da
vida, sem os quais eu não teria chegado até aqui.
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Senhoras e senhores,

Vivemos hoje, neste plenário, um dia emblemático, uma sessão
histórica!

Este Tribunal, de uma só vez, empossa 5 desembargadores, todos
oriundos do quinto constitucional. Todos escolhidos para colocar sua longa e
reconhecida experiência profissional, a serviço de um sistema de Justiça que
se pretende verdadeiramente plural e democrático.

Sinto-me profundamente honrado por fazer parte deste dia e,
principalmente, por dividir este momento com colegas tão destacados, ao lado
de quem assumo o encargo da magistratura, registrando, publicamente, o
compromisso de pautar todos os meus atos pela busca incansável da
pacificação social e da consolidação dos ideais democráticos, tão necessários
sobretudo, nos tempos atuais.

Tenho convicção que os meus quase 20 anos de advocacia contenciosa,
respirando o dia-a-dia do foro, buscando a concretização de direitos e vivendo
de perto as agruras dos clientes, talharam minha mente e meu espírito para
que, a partir de hoje, do outro lado da tribuna, eu possa continuar contribuindo
com a realização da Justiça.

Ciente de que sobre mim pesa uma imensa responsabilidade, tomo lugar
nesta Corte ao lado de expoentes do Direito, de grandes homens públicos e
juristas exemplares, com os quais devo aprender muito. Certamente, no
convívio diário ao lado de Vossas Excelências terei oportunidade de progredir
na aplicação do Direito e na segura entrega da prestação jurisdicional.
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Aos empossandos que hoje tomam posse, digo que longo e dificultoso
caminho aqui nos trouxe, mas também árduo caminho nos aguarda. Espero
que possamos seguir com prudência, cautela e ética. Sobretudo, com garra.
Que nunca esqueçamos as nossas instituições de origem (OAB e MP) sendo
certo que a humildade, a sensatez e a disciplina guiarão as nossas jornadas.

Com coração explodindo de alegria, digo que ser conduzido para entrar
neste recinto pelos braços da minha amada e inspiradora mãe, e do meu dileto
amigo, Werson Rego, me traz a certeza que ingresso em um novo lar,
comungando do espírito de união, companheirismo e respeito mútuo que há de
prevalecer em um órgão colegiado.

Aos amigos dessa jornada, obrigado pelo apoio recebido no decurso da
estrada percorrida. Todos são presentes de Deus e deixam marcas em nossa
alma.

Finalmente, concluo essas breves palavras agradecendo a todos
aqueles que depositaram sua confiança em mim e contribuíram com a
realização do sonho que hoje realizo, mas, em especial, aos meus pais, à
minha esposa, aos meus filhos e minhas irmãs, que diariamente me ensinam o
valor da família. Sem vocês eu nada seria.

Não deixarei jamais de agradecer, in memoriam, à pessoa de minha avó
Zelilda e meu avô Francisco - este último - integrou este Egrégio Tribunal
sendo Presidente. A sua valentia, associada à sua persistência e coragem,
serviu e haverá de servir de luz para meus dias.

Agradeço ainda a Deus, sobrelevando as derrotas havidas e vitórias
colhidas. Umas e outras nos serviram de ensinamento.
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Rogo a Ele a bênção para conduzir a missão que nesta data se abre.
Que consiga fazê-lo com humildade, dedicação, persistência, respeitando e
velando o juramento ora prestado a magistratura.

Pedindo a proteção de Deus, cumprimento a todos. Muito, mas muito,
obrigado. ”
Em continuidade, o Excelentíssimo Senhor Desembargador André
Luís Mançano Marques fez o uso da palavra: “ Renovando os cumprimentos
feitos pelos empossandos que me antecederam a todos integrantes da mesa
de honra, quero aproveitar esse exíguo – mas valioso! – tempo da atenção de
Vossas Excelências e Senhorias para AGRADECER a DEUS e a algumas
pessoas que foram essenciais para que esse sonho fosse alcançado, uma
verdadeira construção coletiva de uma legião de pessoas de bem!

Pai, como que eu que você estivesse aqui! Mas eu o vejo aqui na face
de muitas pessoas... Luiz, Sergio e tantos outros aqui que ele gostava e
gostavam dele! Mãe, Lêda, que me trouxe à luz e sempre me acudiu, desde o
berço até os dias de hoje; Jane, minha esposa, namorada, conselheira,
parceira de todas as horas, principalmente as mais difíceis! Te amo! Filipe, meu
filho querido, meu melhor amigo e meu combustível para lutar! Te amo, filho!
Rita, minha boadrasta e incentivadora!

Viviane, minha irmã; Renato, cunhado; Julia, minha sobrinha; Cristiane
Mançano; Tios Hélio Marques e Jorge Marques; Primos Alexandre, Juliana e
João; Amigos Jorge Mariz, Kátia Ammon, Simon, Lily,George Vinicius e Marcia
Relvas; Meus amigos de infância que cresceram comigo; Meus colegas da
grande faculdade de Direito da UERJ aqui presentes.

Governador Claudio Castro; Prefeito Washington Reis; Deputado
Estadual Rosenverg Reis (um irmão que a vida me deu!); Deputado Federal
Áureo Ribeiro (outro grande irmão!); Secretário Rodrigo Rangel; Secretário de
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Cultura Danielle Barros (minha ex-Chefa, sempre Chefa!); Senador Carlos
Portinho; Prefeito Alexandre Cardoso; Prefeito Waguinho; Senador. Flavio
Bolsonaro (amizade antiga demais de mais de 20 anos!); Deputado. Estadual
André Ceciliano, muito obrigado, muito obrigado! Deputado Estadual Rodrigo
Bacellar; Deputado Federal Altineu Cortes; Deputado Federal Soraya Santos;
Secretário Nicola Miccione; Secretário Rodrigo Abel; Secretário Fernando
Hakme; faço também uma menção ao Dr. Silvio Mariz, aqui presente, grande
advogado!

Desembargador Henrique Figueira, que vem presidindo este Egrégio
Tribunal com muita bravura! Parabéns Presidente Henrique; Des. Luiz Zveiter,
decano desta casa e que, junto com Sergio, me permitiram conhecer a
advocacia de verdade e em alto nível; Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho,
que carinhosamente chamo de “Meu Marechal”, que me carregou por esses
corredores e fez incessantes ligações! Muito obrigado, Luiz Fernando! Desa.
Renata Cotta (madrinha querida, locomotiva eleitoral!); Des. Augusto Alves
Moreira Jr. (padrinho e amigo leal!); Des. Gilberto Mattos (um doce de pessoa
em lua de mel, virá mais doce ainda!); Desa. Maria da Gloria Bandeira de Mello
(em viagem familiar marcada com antecedência); Des. Bernardo Garcez, amigo
de meu pai e que aprendi a admirar; Des. Ricardo Couto de Castro; Des. Elton
leme (Pres. do meu querido TRE-RJ); Des. Francisco Assis Pessanha Fo.,
minha inspiração e desde lá de trás meu querido amigo; minha querida amiga
Desa. Mariana Fux; Des. Sergio Azeredo, meu conterrâneo e amigo desde as
barrigas das nossas mães; Des. André Ribeiro, uma referência de 1/5
Constitucional da OAB; Des. Luiz Eduardo Canabarro (amigo novo da vida
inteira!); Des. Wagner Cinelli; Des. Cláudio Brandão; Des. Claudio Dell’Orto;
Des. João Ziraldo Maia; Des. Carlos Santos Oliveira; Des. Adriano Celso
Guimarães; Des. Luiz Felipe Francisco; Des. Marcelo Anátocles; Desa. Letícia
Sardas; Desa. Monica Sardas; Procurador Geral de Justiça, Luciano Mattos,
amigo que carinhosamente me referenciou em seu discurso e eu não poderia
me furtar aqui de retribuir a gentileza; Ex-Procurador Geral de Justiça Eduardo
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Gussen; Ex-Procurador Geral de Justiça, Dr. Marfan Vieira, muito obrigado;
Juiz Federal Dr. Osair Victor; Juíza Federal Dra. Claudia Valéria; Juiz Federal
Dr. Marcio Santoro Rocha; 2 membros do Ministério Público incansáveis e que
me ajudaram muito: Dr. José Marinho Paulo Jr. e Dr. Alberto Flores; Des.
Marcos Alcino, meu professor de Processo Civil na faculdade.

Luciano Bandeira, como fizemos ontem, leve meu abraço aos 160
Conselheiros do Conselho Seccional da OAB/RJ. E repito, nada mudou! Sergio
Zveiter, você é responsável por eu estar aqui! Muito obrigado! Flavio Zveiter,
meu estagiário, hoje um dos grandes advogados do Brasil! Alfredo Hilário de
Souza, ex- Procurador Geral da OAB e atual Diretor de Apoio às Subseções, o
maior coração do mundo que eu já vi e conheci na vida! Jonas Gondim do
Espírito Santo, secretário Geral e hoje Vice-Presidente do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/RJ; Ana Tereza Basílio, uma amiga querida, lutadora e uma
referência não só para as mulheres, mas também para todos os advogados do
Brasil; Monica Alexandre Santos, uma guerreiríssima! Álvaro Quintão; Fábio
Nogueira; Técio Lins e Silva (amigo do meu pai que herdei em vida, me levou
para o IAB) Rita Cortez (IAB) Sydney Sanches (IAB) Helinho Barros, meu
amigo de mais de 30 anos, de muita luta! Hariman Araújo, idem, fomos
estagiários juntos; Fabio Azevedo, um amigo que virou irmão nessa campanha!
O melhor competidor que eu podia ter tido! Bruno Dubeux, Procurador Geral do
Estado; Flavio Willeman, Subprocurador Geral do Estado; Minha querida amiga
Tatyana Binato; Carlos Alberto M. Direito Fo., Presidente do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/RJ; Adriana Brasil Guimarães; Antônio Laért Jr.; Arnon
Velmovistky; Marlan Marinho Jr.; Alexandre Sigmaringa Seixas; Marcio Vieira
Souto; Carolina Francisco; Ricardo Binato; Hercílio Binato de Castro; Rodrigo
Fux; Marcelo Guimarães; Mário Figueiredo Barbosa Neto; Guilherme Gouvêa;
Murilo Cobucci; Eduardo Pereira Gonçalves Jr.; Carlos Eduardo Gonçalves;
Rafael De Piro; Luciana Pires; Alan Belaciano; Paulo Lourenço Diaz; Ronaldo
Freitas Lima; Jorge David F. Fonseca; Felipe Ferreira; Antonio Vanderler;
Raphael Domenech; Fernando Fragata; Eduardo Penteado; Eduardo Lopes;
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Reinaldo Silveira; Flavio Müller; Fernanda Sauer;

A todos vocês e todos que vieram aqui, a todos que participaram dessa
jornada intensa, longa e dura, MUITO OBRIGADO, MUITO OBRIGADO,
MUITO OBRIGADO!!! Um beijo para todos vocês!!!”
Em prosseguimento, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Renata Silvares França Fadel em seu discurso: “Atendeu o Senhor meu pleito
de integrar essa Egrégia Casa apadrinhando uma antiga pretensão! Foi a
realização de um sonho que só foi possível porque tive ao meu lado a minha
família e um exército de amigos que ousou sonhar e lutar comigo! Essa
conquista pertence a todos nós.
O momento hoje é de enorme alegria e gratidão.
Alegria por alcançar o meu grande objetivo.
Gratidão pelo caminho percorrido, que muito me ensinou e me
possibilitou reencontrar e, também, conhecer tantas pessoas especiais.
Tive a oportunidade de viver a experiência do bom combate, com a
certeza de que, ao fim e ao cabo, só nos cabe fazer a nossa parte porque o
resultado está nas mãos de Deus e, muito provavelmente, já está escrito.
Quando os nossos planos coincidem com os seus desígnios, a força é
intransponível e a vitória acontece!
A minha fé, não tenho dúvidas, me trouxe até aqui. Fé em Deus, fé na
vida e nos meus bons propósitos e objetivos!
Agradeço também, ao Conselho Superior do Ministério Público, a todos
os Desembargadores desse Colendo Tribunal, que me acolheram, desde o
primeiro momento, com muita cordialidade e respeito, me honrando com 105
votos no dia da votação das listas tríplices do Quinto Constitucional e ao nosso
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Governador Claudio Castro que dentre os três nomes a ele enviados, todos
igualmente merecedores do cargo, entendeu por bem me nomear, tendo
recaído, assim, em meus ombros a divina e difícil tarefa de julgar que cometera
aos homens!
Recebo essa graça com humildade e com o compromisso de buscar,
sem desvios, o caminho do bem e da verdade, pugnando para que seja sempre
feita Justiça! Estou aqui para servir!
Cumpre ainda, nesse momento, mencionar o quanto devo ao Parquet do
nosso Estado, onde passei os últimos 26 anos da minha vida profissional,
tendo forjado em mim os ideais da defesa inegociável do regime democrático,
da ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais com independência e
respeito às leis e à Constituição.
Ao falar do MP é mandatória e imediata a sua associação ao nosso
Procurador Geral Luciano Mattos, amigo querido, que lidera a nossa instituição
com muito equilíbrio e transparência e ao Dr. Marfan Martins Vieira que é parte
indissociável da nossa história, não só no Rio de Janeiro como em âmbito
Nacional. Conviver com ele e nos aproximarmos durante essa campanha foi
um enorme privilégio, o aprendizado constante sobre liderança, lealdade e
amizade. Ele é e sempre será uma referência para mim.
Continuando os agradecimentos, não posso deixar de mencionar as
mulheres admiráveis que, para a minha sorte, se apropriaram da minha luta,
manifestando a importância de uma sociedade mais igualitária e do aumento
da representatividade feminina nos espaços de Poder. Continuaremos
caminhando juntas! Unidas somos e seremos fortes!
Sei que, aos meus amigos e amigas, devo a alegria de estar hoje aqui.
Foram muitos! Já sabendo que serei injusta por deixar de mencionar alguns,
manifesto o meu agradecimento especial aos meus padrinhos e eternos aliados
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Regina Nova e Sergio Azeredo, pessoas que ao longo desse percurso
estiveram incondicionalmente ao meu lado e que nunca aceitaram o insucesso
como uma possibilidade. Onde vocês estiverem é onde eu quero estar!
Estendo esse agradecimento ao nosso Presidente Henrique Figueira e,
propositalmente, priorizando a ala feminina desta Corte, às combativas
Desembargadoras Gizelda Leitão, Marilia Castro Neves, Sandra Kayat Direito,
Monica Sardas, Flavia Rezende e Mariana Fux. A esses acrescento os nomes
das Deputadas Federais e Estaduais Daniela Carneiro, Soraia Santos,
Margarete Coelho, Celia Jordão e Tia Ju. Aos demais, prometo agradecer um a
um pessoalmente. Fico penhorada a todos e tantos que muito me ajudaram e
incentivaram!
Aprendi com a minha madrinha Regina Nova que o nosso coração deve
ter memória. O meu tem, aliás, sempre teve! E o nome de cada um de vocês
estará para sempre gravado e cravado no meu peito. “amigo é coisa para se
guardar...”
Agradeço mais uma vez à minha família pelo estímulo que sempre me
deu e pelos valores que me transmitiu!
Dedico essa vitória ao meu pai Renato França, que, com o seu exemplo
de retidão, caráter e dedicação ao trabalho, me ensinou como devo me
conduzir na carreira pública. Aos meus filhos Marcos e Marcela que me
incentivaram mesmo quando precisei estar mais ausente. Os dois são a minha
vida e a minha força! Tudo que faço é por eles e para eles! E ao meu
companheiro Luiz Felipe Conde que esteve ao meu lado todo o tempo, me
apoiando e vivendo comigo as agruras e alegrias dessa caminhada! Conto com
vocês para sempre!
“Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é
realidade”. Palavras de Yoko Ono com as quais encerro esse breve discurso.
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Muito obrigada! ”
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Henrique Carlos de
Andrade Figueira, Presidente, fez uso da palavra para dizer aos Senhores
Desembargadores que o Tribunal de Justiça se encontra completo, pois atingiu
o limite de 190 desembargadores. Expôs que não é fácil julgar, entretanto,
torna-se facilitado quando se usa a boa-fé, o coração e a imparcialidade.
Afirmou ter certeza de que Suas Excelências estão aptos para a função após
passarem por um longo processo de escolha e que obedeceu a todos os
ditames constitucionais. Agradeceu a todos.

Declarada encerrada a sessão às dezessete horas e cinquenta e cinco
minutos.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022.

Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA
Presidente

Elke Autuori Spitz Paiva
Secretária-Geral

Aprovada sem ressalvas na sessão do dia 23/05/2022.
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