ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DEFESA DA MAGISTRATURA

NOTA DE PESAR

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DEFESA DA MAGISTRATURA - ADM, entidade de magistrados
estaduais, federais, trabalhistas, militares e eleitorais, ativos e inativos, que tem por finalidade
geral a defesa da magistratura e seus integrantes, vem de público externar profundo pesar,
sentimento de tristeza e indignação pelo assassinato da colega VIVIANE VIEIRA DO AMARAL
ARRONENZI, vítima de brutal violência.
A Magistratura recebeu consternada essa tragédia ocorrida na véspera de Natal, tendo como
testemunhas as três filhas da vítima, e como autor, segundo a polícia, seu ex-marido, preso em
flagrante.
Diante da gravidade do fato consumado e quanto impenda a desistência de uma escolta,
importante aprofundarmos o debate e empreendermos urgentes soluções em face do clamor da
sociedade por Segurança Pública, leis penais e processuais mais severas. O tema Segurança dos
Magistrados, cuja importância, no mais das vezes, tem sido desdenhada e tratada como mera
conveniência, serve bem como referência. Nossos órgãos de cúpula precisam se assenhorar da
responsabilidade com a segurança dos juízes, reconhecendo o relevo da função e que é de risco
em múltiplos aspectos, cuja maior arte é dizer o direito, e nesse caminho contrariar diversos
interesses.
O assassinato da colega Viviane, eviscerou as diversas violências que muitos juízes sofrem
silenciosamente.
A ADM vem cobrar dos órgãos de segurança a pronta apuração do ocorrido, ao tempo em que
também observa a necessidade de órgãos como o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o Supremo
Tribunal Federal - STF, repensarem suas posições em relação à proteção integral da carreira da
Magistratura.
Nossa solidariedade aos amigos e familiares. Viviane não será esquecida.
Brasília, 25 de dezembro de 2020.
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