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Juiz que desdenhou da Lei Maria da Penha conﬁrma
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MAIS LIDAS NA CNN
“O pior está por vir”, aﬁrma
Anthony Fauci em relação à
pandemia da CovidRJ fechará toda a orla no
Réveillon e fará barreiras nos
limites do município
Neymar faz festança de

dias

e gera insatisfação de
moradores de Mangaratiba
Jornalista que mostrou crise da
Covid-

em Wuhan é

condenada a
Menino de

'Se tem lei Maria da Penha, eu não tô nem aí', diz juiz Rodrigo de Azevedo Costa
Foto: Reprodução/CNN

O juiz Rodrigo De Azevedo Costa, que ﬁcou conhecido após minimizar as
agressões sofridas por uma mulher durante uma audiência e por ter

anos de prisão

anos entra na

casa em chamas para salvar
sua irmãzinha
Brasil pode ser º país do
mundo a dar aval à Coronavac,

diz infectologista
A menos de
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desdenhado da Lei Maria da Penha, se manifestou sobre o caso em seu
Facebook.
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Fux exonera secretário que
pediu para a Fiocruz reservar
vacinas para o STF

PUBLICIDADE

Bélgica:

moradores de asilo
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MAIS DA CNN BRASIL
Neymar faz festança de dias e gera
insatisfação de moradores de Mangaratiba
Ouça os episódios do 'O que eu faço?'

Costa falou que a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo está
apurando a sua conduta no processo e que não vai se pronunciar até o
término da investigação.
"Em razão disso, não vou me pronunciar antes do término dessa apuração

Podcast
Cientistas descobrem uma nova espécie de
cobra que estava à vista de todos
Jornalista que mostrou crise da Covid- em
Wuhan é condenada a anos de prisão

para evitar o risco de qualquer nulidade do procedimento", escreveu.
"Esclareço ainda que a juízes é vedado pela Loman (Lei Orgânica da
Magistratura Nacional) comentar processos em andamento sob as suas
competências."

Entenda o caso
Durante uma audiência online sobre um processo de pensão alimentícia, o
juiz de uma vara da família de São Paulo fez diversas declarações
minimizando os casos de violência doméstica contra uma mulher que
precisou de medida protetiva contra o ex-marido. Os vídeos foram obtidos
e divulgados pela jornalista Mariana Kotscho, do portal Papo de Mãe.
“Se tem Lei Maria da Penha contra a mãe, eu não tô nem aí. Uma coisa eu
aprendi na vida de juiz: 'ninguém agride ninguém de graça'”, disse o
magistrado.


"Qualquer coisinha vira Maria da Penha. É muito chato também. Eu não sei
de medida protetiva, não tô nem aí para medida protetiva e tô com raiva já
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de quem sabe dela. Eu não tô cuidando de medida protetiva.”
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corregedor-geral de Justiça, desembargador Ricardo Mair Anafe,
determinou a apuração do caso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)



também se manifestou e aﬁrmou que, após as devidas apurações, serão
adotadas medidas necessárias para garantir os direitos da mulher.
Já a advogada da vítima disse que não pode falar nada sobre o caso e
nem sobre a conduta do juiz, porque todo o processo corre em segredo de
Justiça.
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