
Identificação

pedro valls feu rosa

l Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo

l Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

l Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Espírito
Santo

l Autor de diversas obras publicadas

l Articulista de vários veículos de comunicação, com centenas de textos
publicados no Brasil, Suíça, Rússia e Angola

l Programador de computadores, com diversos trabalhos doados para o
Poder Judiciário e expostos nos EUA, Reino Unido, Suécia e Austrália

l Idealizador de diversos projetos no campo da responsabilidade social
e dos direitos humanos



Obras Publicadas

Direito Comunitário - Mercosul e 
Comunidades Européias

Direito Comunitário - 1.000 
Questões



Obras Publicadas

Série Direito Para Concursos – Simulado

• Direito Penal e Processual Penal
• Direito Administrativo
• Direito Constitucional
• Direito Tributário
• Direito Civil e Processual Civil



Obras Publicadas

Coletânea “Mil Pensamentos”



Obras Publicadas

“Direito Comunitário”
• Participação na obra “Direito Comunitário e
Jurisdição Supranacional”



Obras Publicadas

Série “Simulado” 
1.000 questões de alto nível, com correção explicativa
• Direito Civil
• Direito Processual Civil
• Direito Penal e Processual Penal
• Direito Administrativo, Tributário e Constitucional



Obras Publicadas

Série “E-Glosa”
Doutrina e Jurisprudência (1000 fichas)
• Direito Civil
• Direito Processual Civil
• Direito Comercial
• Direito Constitucional
• Direito Administrativo
• Direito Tributário
• Direito Penal e Processual Penal



Obras Publicadas

“Jogos com Perguntas” 
perguntas com correção autoexplicativa
• Edição 01: Conhecimentos Gerais - 2.000 perguntas (PC e Pocket PC)
• Edição 02: Conhecimentos Gerais - 3.000 perguntas (PC e Pocket PC)

• Geografia - 1.000 perguntas (PC e Pocket PC)
• Bíblia - 1.000 perguntas (PC e Pocket PC)



• Direito Eletrônico Leiser em CD-ROM - 1996
• Software “Jurisdição e Ação - Exercício de Cidadania” - 2001
• Software “AutoRecurso” - programa capaz de elaborar, automaticamente,  recursos contra 

Autos de Infração de Trânsito - 2001 

Obras publicadas



Obras Publicadas

“11.000 Quotes”

• 11.000 pensamentos no idioma inglês
Organizados em um software que permite busca por tema.



Obras Publicadas

série “1000 Pensamentos”

• Onze edições da série “1000 Pensamentos”
Reflexões em um software que realiza pesquisas por autor, tema ou texto, gerando relatórios completos.



Obras Publicadas

EBOOKS
• Ementário de Jurisprudência do TJES - 1997
• Ementário de Jurisprudência do TJES - 2002
• Ementário de Jurisprudência do TJES - 2003
• Ementário de Jurisprudência do TJES para Pocket PC



Doação de programas de computador de sua autoria para o Poder Judiciário
Estado do Espírito Santo



Doação de programas de computador de sua autoria para o Poder Judiciário
Bahia, Mato Grosso do Sul, Roraima e Justiça Federal



Palestras Proferidas no exterior

“CLAIM MAKING SOFTWARE TO EXERT HUMAN 
RIGHTS FOR CULTURAL MINORITIES”
Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilophie, Suécia, 

2003.

“DECISION MAKING SOFTWARE”
Donald Berman Laboratory for Information Technology and Law, La 

Trobe University, Austrália, 2000.

“DECISION MAKING SOFTWARE”
Symposium on AI and Legal Reasoning, The University of Birmingham, 

Reino Unido, 2000.

“THE ELECTRONIC JUDGE”
West Virginia University, The University of Charleston e WV Supreme 

Court of Appeals, Estados Unidos, 1998.

“LA TRANSPARENCE DE LA JUSTICE ET LA 
CRIMINALITÉ CONTRE LES ENFANTS”

Sion, Suíça, 2013.

“CORRUPTION AND HUMAN RIGHTS”
Fribourg, Suíça, 2015.



Artigos Publicados

articulista

• Jornal "A Tribuna", do Brasil - Coluna “Tribuna Livre”

• Jornal "Zwela Angola", de Angola - Coluna “Tribuna do Brasil”

Jornal "Folha do Litoral", do Brasil



Artigos Publicados

articulista

• IDE - Suíçawww.childsrights.org

http://www.childsrights.org/html/site_fr/[16/03/2009 14:25:52]

Nouvelles perspectives de collaboration
entre l'IDE et la Fondation Sarah Oberson

Fr En Es De It Enfants en situations difficiles Forum

Agenda

Contact

Abonnement newsletter

OK

L’Edito - Actualité

 Flux RSS

Hérode est bien en vie !

Editorial de M. Pedro Valls Feu Rosa, Juge de 2ème instance du
Tribunal de Justice de l'Espirito Santo, Brésil.

L'Évangile selon Mathieu nous dit qu’Hérode 1er le Grand, roi de
Judée, a tenté de tuer l'enfant Jésus en ordonnant la mort de tous les
bébés de Bethléem. L’américain Raymond Brown, auteur du livre "La
Naissance du Messie", a estimé qu'à cette époque la ville de
Bethléem avait environ mille habitants. En considérant cette
population, il a conclu que le nombre d'enfants tués se situe autour
de vingt. Cela signifie qu’Hérode, le monstre, a assassiné vingt
enfants innocents.

Actuellement, selon les données recueillies par la FAO, notre planète
produit des aliments suffisants pour nourrir tous ses habitants.
Cependant, 963 millions de personnes sont victimes d'une forme de
malnutrition. En conséquence, selon l'ONU, un enfant meurt, victime
de la faim, toutes les cinq secondes. Ceci signifie que toutes les cent
secondes nous répétons le massacre d'Hérode.  

Lire la suite...

Flash news

16/03/09 10:09 Banlieue parisienne: échauffourées entre jeunes et
policiers

16/03/09 10:07 Soudan: plus d'ONGs dans un an

16/03/09 10:06 Bruno Manser Fund: lutte contre l'exploitation des
enfants dans l'hôtellerie

16/03/09 09:57 Perú: Creador de Cholotube iría ocho años a cárcel

16/03/09 09:55 Perú: Pornografía infantil en calles de Iquitos. Películas
se venden sin control

Actualités

16 Mar 2009
Hérode est bien en vie !

13 Mar 2009
Le secteur privé s’implique
dans la lutte contre
l’exploitation sexuelle des
enfants

09 Mar 2009
8 mars : Journée Mondiale de
la Femme : dire non aux MGF
pour sauver des vies de
femmes

06 Mar 2009
Education de la petite enfance
en Suisse : dans l’attente
d’une préoccupation centrale 
 
03 Mar 2009
Comité des Droits de l’Enfant :
11e Commentaire Général :
les enfants autochtones

Plus...

ONG du mois
Enfance et partage, France
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Artigos Publicados

articulista

• Jornal "ES Hoje", do Brasil - Coluna “Pedro Valls Feu Rosa”

Jornal "Maratimba", do Brasil



Artigos Publicados

articulista

• Jornal "Pravda", da Rússia



Desempenho Funcional

Certidão 
No Tribunal de Justiça, ao final de cada semestre colhe 
certidões comprovando não ter um único processo no 
gabinete aguardando despacho ou julgamento. Mantém na 
porta do gabinete painel com a relação de cada processo 
que lá está e quando chegou, além da média de dias que 
cada um deles lá permanece.



Projetos desenvolvidos
Violência contra as mulheres
Botão do Pânico
Prêmio Innovare 2013

Responsável pela implantação do "Botão do Pânico", um 
instrumento inovador a nível mundial. Uma vez pressionado, 
passa a transmitir a localização da vítima para uma Central, e 
bem assim todos os sons do ambiente, os quais, uma vez 
gravados, servirão como prova judicial. A caminho do local, os 
policiais recebem em seus celulares um relatório com todo o 
histórico do caso. Entre o acionamento e a chegada dos 
agentes, o tempo decorrido tem se situado entre três e onze 
minutos, dependendo da localização da vítima.

O "Botão do Pânico" foi o vencedor do Prêmio 
Innovare 2013. O Desembargador Pedro 
Valls Feu Rosa recebeu a premiação das mãos 
do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
e da Ministra Fátima Nancy Andrighi, do Superior 
Tribunal de Justiça.

Este projeto recebeu ampla divulgação no Brasil e 
no Exterior, valendo menção uma longa reportagem 
no Japão, veiculada pela conceituada rede NHK, e 
uma outra, não menos extensa, produzida pela rede 
CNN.



Projetos Desenvolvidos
Programa de Ética e Transparência Eleitoral (PRETE)

PRETE – Programa de Ética e 
Transparência Eleitoral 

O Programa de Ética e Transparência 
Eleitoral - PRETE  foi  uma iniciativa 
do Tribunal Regional Eleitoral do 
Espírito Santo, cujo objetivo principal 
foi garantir eleições éticas e 
transparentes, a partir da  
construção de u m a  maior 
consciência política, fortalecendo  o 
exercício da cidadania.

1ª Fase - março a 
novembro de 2010
Na primeira fase, o PRETE consistiu 
na formação de uma ampla rede de 
parceiros formada por segmentos da 
sociedade civil organizada, 
movimentos populares, centros 
comunitários, representações 
acadêmicas, Ministério Público 
Estadual e Federal, Ordem dos 
Advogados do Brasil e associações 
de bairros, em parceria com o 
Tribunal Regional Eleitoral, para 
disseminar os valores  éticos da 
transparência eleitoral e coibir a 
pratica criminosa da compra de votos 
e outros desvios de conduta durante o 
processo eleitoral.

Funcionamento

Promoção de debates e intensa 
fiscalização eleitoral com a 
participação dos representantes dos 
movimentos sociais. Um mecanismo  
foi criado para que as denúncias 
sobre crimes eleitorais chegassem à 
Justiça Eleitoral imediatamente.

Principais atividades

O Programa de Ética e 
Transparência Eleitoral realizou, nos 
sete meses de duração de sua 
primeira fase, 157 atividades 
presenciais, quais sejam, as 
solenidades de lançamento do 
programa em 47 Zonas Eleitorais e a 
assinatura de 110 Protocolos de 
Intenção.

Houve caminhadas e panfletagens na 
região da Grande Vitória com a 
participação de Juízes, Promotores e 
representantes de diversos 
Movimentos Sociais; realização de 
eventos (oficinas e seminários) sobre 
cidadania e oficina para eleitores 
privados de liberdade (em parceria 
com o Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos).

Vigília Cívica

Durante todo o dia 24/09/2010, com a 
presença do Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral – TSE, Ministro 
Ricardo Lewandowsky, houve na 
sede do TRE/ES a vigília cívica em 
defesa da transparência eleitoral. 
Dezenas de movimentos sociais se 
revezaram durante as atividades 
realizadas no Tribunal e nas ruas 
adjacentes.



Projetos Desenvolvidos
Programa de Ética e Transparência Eleitoral (PRETE)

PRETE – Programa de Ética e 
Transparência Eleitoral

Seminário de 
Fiscalização Cidadã

No dia 01/10/2010, foi realizado 
o Seminário de orientação
sobre a fiscalização cidadã,
com a participação de
centenas de estudantes do
ensino superior. Além das
informações sobre como
atuarem no dia das eleições, os
estudantes receberam o colete
confeccionado pelo TRE/ES
para identificação visual da
fiscalização cidadã durante as
eleições.

Caminhada pelo ‘Fim 
da Boca-de-Urna’

No dia 02/10/2010, às 
vésperas das eleições, os 
servidores do TRE, os Juízes 
eleitorais, o Presidente do
TRE/ES, juntamente com 
centenas pessoas e 
movimentos sociais, foram às 
ruas da grande vitória na 
caminhada contra a boca-de-
urna.

Fiscalização Cidadã – 
Fim da Boca de Urna 
em Vitória

No dia das eleições, 
03/10/2010, centenas de 
estudantes, líderes religiosos, 
sindicalistas e movimentos 
sociais foram às ruas vestindo 
o colete da "Fiscalização
Cidadã", a fim de combater a
prática da "boca de urna" - que,
de forma inédita, naquele dia
praticamente não existiu na
capital do Estado.

Resultado da 1ª fase do 
PRETE

Público diretamente atingido: 
12822 pessoas 

Instituições parceiras do 
PRETE: 4225 instituições

Número de Protocolos de 
Intenção assinados: 110 
termos

Zonas eleitorais atingidas: 47 



Projetos Desenvolvidos
Programa de Ética e Transparência Eleitoral (PRETE)

PRETE – Programa de Ética e 

Transparência Eleitoral
2ª FASE
Março a novembro de 2011

Passado o período eleitoral, o Programa 
voltou-se para a formação de eleitores 
conscientes e a informação sobre a lei 
eleitoral ao direito ao voto como 
instrumento de mudança. Assim sendo, 
a educação foi o foco das atividades 
desenvolvidas na segunda fase do 
programa, seja por meio das visitas 
monitoradas ao TRE, seja por meio da 
realização de oficinas sobre o valor do 
voto consciente nas escolas públicas da 
rede estadual de ensino.

Ao lado disso, o PRETE continuou a 
desenvolver as ações de estímulo à 
fiscalização cidadã, com a mobilização de 
entidades da sociedade civil para a 
garantia da transparência no processo 
eleitoral de 2012. Foram confeccionados, 
inclusive, cinco mil coletes para ação de 
fiscalização cidadã.

Programa de Visita Acadêmica

Foram organizadas visitas acadêmicas 
das faculdades de Direito do Espírito 
Santo à sede do Tribunal Regional 
Eleitoral, visando aproximar o universo 
acadêmico do cotidiano de uma Corte 
Eleitoral e ao mesmo tempo trabalhar os 
valores da ética e transparência eleitoral 
com os estudantes. Ao todo, foram 26 
faculdades a visitarem o TRE, totalizando 
772 estudantes recebidos.

TRE nas Escolas

Esta ação consistiu em 
palestras realizadas pelo TRE 
nas escolas de ensino médio da 
rede pública estadual. O 
objetivo foi discutir com 
estudantes que estão próximos 
ao primeiro voto temas 
relacionados à ética e 
transparência eleitoral, 
importância do voto livre, 
consciente e comprometido, 
além de noções sobre o 
funcionamento da justiça 
eleitoral.



Projetos Desenvolvidos
Programa de Ética e Transparência Eleitoral (PRETE)

PRETE – Programa de Ética 
e Transparência Eleitoral 

Campanha  “VOTO TEM QUE 
VALER”

Uma campanha de sensibilização foi 
lançada especificamente para 
estudantes da faixa etária de 14 a 
17 anos. Foram distribuídas 30 mil 
cartilhas, elaboradas com linguagem 
própria para adolescentes. O projeto 
atingiu 53 municípios do Espírito 
Santo e totalizou 47 Zonas Eleitorais, 
chegando a 30 mil estudantes da rede 
pública estadual, conforme o quadro 
abaixo.

Funcionamento 

Nas 13 maiores escolas do Estado, 
regionalizadas de acordo com as 
Superintendências Regionais de 
Educação, as palestras foram 
realizadas diretamente pela equipe 
do PRETE e nas demais zonas 
eleitorais, a atividade ficou sob 
responsabilidade dos Juízes 
Eleitorais e dos Chefes de Cartório.

Fiscalização Cidadã 

Em continuidade às ações de 
mobilização da sociedade civil em 
torno da fiscalização do processo 
eleitoral com vistas a garantir a ética e 
a transparência eleitoral, foram 
confeccionados 5000 mil novos 
coletes para as eleições de 2012, a 
serem distribuídos entre a população.

Eleição do "Fiscal Cidadão"

O objetivo desta ação foi estimular, 
imediatamente, o interesse do jovem 
eleitor pelo processo eleitoral e, 
mediatamente, pelo amplo exercício da 
cidadania. Neste sentido, foi realizada 
uma eleição nas 13 maiores escolas 
públicas de ensino médio do Espírito 
Santo a fim de que os próprios estudantes 
votassem e fossem votados. O objetivo foi 
a escolha dos “fiscais cidadãos”, a 
atuarem durante o período eleitoral como 
defensores da democracia, tendo contato 
direto com o TRE na fiscalização de 
irregularidades durante as eleições. Os 
eleitos foram diplomados em solenidade 
realizada no Tribunal Regional Eleitoral e 
receberam um colete de identificação da 
fiscalização cidadã.

Resultados da 2ª fase do PRETE 

Público diretamente atingido: 30 mil 
estudantes 
Número de escolas visitadas pela 
equipe técnica do TRE/ES: 53 escolas
Zonas atingidas: 47 zonas eleitorais
Cidades contempladas pelo PRETE: 47 
Estudantes candidatos a ‘Fiscais 
Cidadãos’:  406 estudantes
Fiscais Eleitos: 77 estudantes



Criação e Implantação do ‘Portal Água-Viva’ no Tribunal 
Regional Eleitoral do Espírito Santo

Fiscalização 

O Portal foi concebido como um instrumento de 
acompanhamento e fiscalização pela sociedade civil em geral da 
tramitação de todos os processos que se encontrem na Justiça 
Eleitoral do Espírito Santo. A ferramenta permite a visualização 
do tempo de tramitação de cada processo, do setor em que este 
se encontra  e do nome do relator - ou seja, com quem está 
cada processo, e há quantos dias.

Resultado 

No mesmo Portal está disponível, ainda, a produtividade de 
cada magistrado

Projetos Desenvolvidos
Transparência no Poder Judiciário



Projetos desenvolvidos
Responsabilidade Social e Direitos Humanos
Painéis da Transparência

Em uma sala contendo imagens de crianças catando comida em lixões, sob a mensagem "O que acontece 
quando o mundo das leis não funciona", foram instalados painéis relacionando cada processo relativo a 
corrupção, pedofilia, tortura e violência contra a mulher, informando à população com quem está e há 
quantos dias.



Projetos desenvolvidos
Responsabilidade Social e Direitos Humanos
Combate à violência contra a mulher

O Espírito Santo foi o primeiro estado 
a receber o lançamento da campanha 
Compromisso e Atitude pela Lei 
Maria da Penha:  A lei mais forte por 
ocupar a primeira posição no ranking 
do Mapa da Violência.

Para combater os crimes de violência 
doméstica praticados contra a 
mulher, foi criado no Espírito Santo o 
1º Centro Integrado da Mulher que 
reúne em um mesmo local, 
assistência médica, psicológica e 
jurídica, com postos da Defensoria 
Pública, da Delegacia de Defesa da 
Mulher, da Promotoria Pública e Vara 
Especializada da Mulher. 



Projetos desenvolvidos
Responsabilidade Social e Direitos Humanos
Portal dos Direitos Humanos

“O objetivo é criar um canal dentro do 
Portal do Poder Judiciário através do qual a 
população possa acompanhar as 
denúncias de violações de direitos 
humanos que foram recebidas pelo 
Conselho Estadual. 

O Conselho ficará responsável por 
alimentar o sistema com as ocorrências 
recebidas e o seu andamento processual.”



Projetos desenvolvidos
Responsabilidade Social e Direitos Humanos
O "Torturômetro" - combate à tortura

Criado em parceria com o Sindicato dos 
Agentes do Sistema Penitenciário do 
Estado, o indicador dá publicidade a 
supostos casos de tortura, com foco no 
sistema prisional.

Permite à população saber quantas 
denúncias foram apresentadas e em que 
deu cada uma delas.



Projetos Desenvolvidos
Justiça Volante

Justiça Volante

Projeto pioneiro a nível mundial, 
desenvolvido em 1995, cujo objetivo 
foi levar os benefícios da jurisdição 
literalmente para as ruas, definindo 
em minutos as responsabilidades 
alusivas a acidentes de trânsito, com 
a ajuda intensa e extensa de 
programas de computador. Um 
veículo convertido em juizado, 
equipado com um "software" capaz de 
redigir sentenças com o mínimo de 
intervenção humana, definia 
responsabilidades em minutos.



Projetos Desenvolvidos
Justiça Volante
Reprodução da ideia no Brasil



Projetos Desenvolvidos
Justiça sobre Rodas

Justiça Sobre Rodas

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa é o 
idealizador da iniciativa que surgiu a partir da 
observação de que muitas pessoas envolvidas nos 
processos não podiam comparecer ao juizado por 
não terem dinheiro para pagar a passagem. Em 
outubro de 1994, o primeiro ônibus convertido em 
juizado já atendia os bairros pobres de Vitória. Esta 
iniciativa encontrou eco em outros Estados.



Projetos Desenvolvidos
Juiz Eletrônico

Juiz Eletrônico

Criação de programas de computador capazes de 
emitir decisões e que auxiliam o magistrado na 
elaboração e fundamentação das sentenças. Seu 
uso é recomendado apenas em casos que não 
demandem julgamentos subjetivos - ou seja, 
apenas busca-se a eliminação de tarefas 
puramente mecânicas.

Funcionamento

Com simples clique no mouse, o juiz pode 
formular sentenças de duas ou três laudas, 
bastando inserir os dados do processo. Depois de 
digitados os nomes das partes, o problema e a 
defesa de cada um, o computador emite 
instantaneamente a decisão para aquela questão, a 
partir de informações contidas em um banco de 
dados com pareceres jurídicos e combinações de 
decisões de inúmeros casos.

Alguns programas desta linha foram apresentados 
em conferências sobre inteligência artificial aplicada 
ao campo jurídico no Reino Unido, na Austrália e na 
Suécia.

Uma demonstração sobre seu funcionamento pode 
ser vista no "Programa do Jô" veiculado aos 18 de 
maio de 2000.



Projetos Desenvolvidos
Juiz Instalador do primeiro Juizado de Pequenas Causas do Espírito Santo

Resultados

Com a palavra a imprensa: "Foram 
realizadas 759 audiências em agosto e 
setembro, e dadas 698 sentenças. 
Ficaram pendentes apenas 61 casos. O 
tempo máximo entre a queixa e a 
sentença foi de 21 dias em Vitória e 17 em 
Vila Velha" - na época respondia pelos 
dois Juizados.



Homenagens recebidas
Ordem do Mérito Naval da Marinha do Brasil



Homenagens recebidas
Medalha do Pacificador
Exército Brasileiro



Homenagens recebidas
Medalha do Mérito Legislativo
Câmara dos Deputados



Homenagens recebidas
Medalha do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Acre



Homenagens recebidas
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Cuiabá)



Homenagens recebidas
Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo



Homenagens recebidas
Comenda Orlando Bonfim
Reconhecimento às causas dos Direitos Humanos



Homenagens recebidas
Cidadão Capixaba Trabalhador
União Geral dos Trabalhadores no Espírito Santo (UGT-ES)
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