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Tânia Rangel - A gente começa com a senhora falando nome completo, filiação e nascimento. 

 

Andréa Pachá - Bom, sou Andréa Maciel Pachá, nasci dia 4 de janeiro de [19]64 e sou filha de 

Miguel Pachá e Léa Maciel Pachá. 

 

Tânia Rangel - E você inicia seus estudos em Direito onde? 

 

Andréa Pachá - Pela UERJ
1
. Sou graduada em Direito na UERJ e não trilhei o caminho 

acadêmico, quer dizer, minha vida profissional é de uma época em que a academia jurídica ainda 

era muito incipiente, quase não se falava em pesquisa jurídica. Trabalhei como advogada logo no 

começo, me formei muito cedo, em [19]85, tinha 21 anos. Advoguei alguns anos e pouco tempo 

depois resolvi ter uma experiência fora do Direito, fui fazer um curso de roteiro cinematográfico e 

tive um grupo de roteiro. Foi nesse espaço que acabei tendo uma formação humana mais 

consistente, era um grupo orientado pelo Alcione Araújo, um filósofo, dramaturgo e escritor, e 12 

pessoas. Nós nos reuníamos semanalmente na casa dele para ler os clássicos, os clássicos de teatro, 

de literatura, e isso acabou se ampliando, sociologia, filosofia, era um grupo muito eclético. E o 

cinema também acabou, porque foi na época do governo [Fernando] Collor [de Mello], quando a 

Embrafilme acabou, então ali era uma oficina de texto e fui trabalhar como produtora de teatro. 

Tive uma produtora, trabalhei com o Rubens Alves Corrêa, montei uns espetáculos de autores 

nacionais, trabalhei com o Amir Haddad, com o Aderbal Freire-Filho. E essa experiência, quando 

resolvi voltar para o Direito eu já tinha casado, enfim, já estava com 29 anos, quase 30. Não, com 

30 anos resolvi estudar… Porque pensei: “não, eu quero assim alguma estabilidade”, a gente sabe 

que trabalhar com cultura no Brasil não é um caminho muito tranquilo e eu gostava muito da 

atividade jurídica. Então resolvi me preparar e fiz um concurso em [19]94, fui aprovada para a 

magistratura e para a Defensoria e voltei ao Direito, mas com essa bagagem da literatura, da 

filosofia, do cinema, do teatro, que foi muito importante para minha carreira e para minha 

experiência, assim, profissional, como juíza, porque essa dificuldade eu consigo enxergar hoje, a 
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formação é muito orientada, então é como se você não pudesse enxergar os outros saberes, quando 

os outros saberes integram essa raiz da humanidade que deveria ser a formação de qualquer 

profissional do Direito. Então fui ser juíza em [19]94, tomei posse e rodei pelo interior do estado do 

Rio [de Janeiro] muito tempo, até assumir uma Vara de Família em Petrópolis, onde fiquei 15 anos. 

Quando estava nessa Vara de Família eu fui para o Conselho Nacional de Justiça, passei dois anos 

lá, retornei e hoje sou juíza da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões e ouvidora aqui do Tribunal do Rio 

[de Janeiro]. 

 

Marco Vannuchi - Posso voltar um pouquinho? 

 

Andréa Pachá - Pode. 

 

Marco Vannuchi - Seus pais faziam o quê? 

 

Andréa Pachá - Meu pai foi advogado, depois ele foi juiz de Tribunal de Alçada pelo quinto 

constitucional em [19]79… 

 

Marco Vannuchi - Aqui no Rio [de Janero]? 

 

Andréa Pachá - No Rio [de Janeiro] ele foi presidente do Tribunal de Justiça e quando fui para o 

Conselho ele já estava aposentado. E foi curioso, porque quando resolvi voltar ao Direito, fazer 

concurso, não contei para ninguém, porque ninguém imaginava que eu fosse retornar para o Direito. 

Fiz a prova da magistratura sem que ninguém soubesse. E ele me ligou porque uma amiga minha, 

que era juíza, foi ao gabinete dele avisar que eu tinha passado na primeira prova. “Mas você está 

fazendo concurso?” [risos]. Eu falei “Estou”, foi assim que ele soube, e foi muito, muito importante 

na minha formação, a trajetória dele, porque eu acho que eu sou, você cresce num ambiente que é 

jurídico, enfim, você assimila as questões da profissão, você se interessa, fica mais curioso, então 

foi esse… 

 

Marco Vannuchi - Você sempre morou do Rio [de Janeiro]? Sua infância, adolescência… 

 

Andréa Pachá - Não, nasci em Petrópolis, vim para o Rio [de Janeiro] para fazer faculdade, fiquei 

aqui. Depois que casei voltei a morar em Petrópolis e hoje ainda moro em Petrópolis, trabalho no 

Rio [de Janeiro]. Eu fico na serra, na ponte aérea. 
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Diego Werneck - E por que a opção pela magistratura? 

 

Andréa Pachá - Na época fiquei com muita dúvida se seria juíza ou defensora, porque tenho muito 

carinho pela carreira da Defensoria e os dois concursos, os resultados de ambos os concursos, 

saíram na mesma semana. Na ocasião, a Defensoria tinha uma estrutura muito precária de trabalho, 

então imaginei que seria impossível trabalhar em estrutura tão precária. O Judiciário também não 

tinha a estrutura que tem hoje, não tinha fundo especial, o Tribunal não era autossustentável, mas 

era um lugar em que eu teria mais autonomia e mais facilidade para trabalhar, então fiz a opção pela 

magistratura. E acho até que por temperamento também, eu gosto, me sentia segura para decidir, 

não para julgar as pessoas, para isso até hoje não me sinto segura, eu acho não somos juízes para 

julgar ninguém, temos que decidir determinados conflitos, e eu me sentia muito segura para esse 

trabalho, achei que eu fosse ficar mais feliz nesse ambiente, já que o trabalho é onde a gente passa a 

maior parte da vida, tem que ser prazeroso. 

 

Tânia Rangel - E na magistratura, como foi a sua relação com os colegas, com a associação? 

 

Andréa Pachá - É, desde o início da magistratura, eu sempre participei do movimento associativo, 

a vida inteira…  

 

Tânia Rangel - Através de alguma associação específica? 

 

Andréa Pachá - Primeiro na Associação da Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, fui 

secretária-geral da Associação, depois fui vice-presidente da Associação aqui do Rio [de Janeiro], 

depois fui vice-presidente da Associação de Magistrados Brasileiros… 

 

Tânia Rangel - Consegue lembrar a data? 

 

Andréa Pachá - Olha, na AMB
2
, se eu não me engano, foi 2005, fui vice-presidente da AMB. Aqui 

no Rio [de Janeiro], 2003, fui vice-presidente da Associação, e 2000 ou 2001 fui secretária-geral, a 

presidência era do hoje ministro Luis Felipe Salomão; depois fui vice-presidente do Peres, que era 

um desembargador, e quando fui para a AMB, eu já tinha ocupado o cargo de diretora de direitos 

humanos e assumi a vice-presidência de comunicação em 2003, com o Rodrigo Collaço na 

presidência. 2003, 2004 e 2005 foi o período… 
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Tânia Rangel - Nesse período estava em tramitação no Congresso a emenda, o que viria a ser a 

emenda constitucional 45, a qual, entre muitas outras coisas, falava também do Conselho Nacional 

de Justiça. Qual era a visão da Associação? Existia uma diferença da visão da magistratura do Rio 

[de Janeiro] para a da nacional? 

 

Andréa Pachá - Olha, é engraçado… Na verdade, como o Rodrigo começou mais tarde na AMB, 

acho que foi em 2005, o Rodrigo tomou posse, antes eu era diretora de direitos humanos e na 

ocasião, quando se começou, foi no final da gestão do Cláudio Maciel, se criou, na Secretaria da 

Reforma do Judiciário, uma conversa para começar a avançar na reforma, que não avançava. Então 

tive uma experiência anterior a esse momento, quando eu acreditava sinceramente que seria 

desnecessária a criação de um órgão de controle do Poder Judiciário. Tenho artigos sobre isso, eu 

achava, com a experiência que eu tinha no Rio [de Janeiro], achava que os tribunais deveriam 

exercer o controle, respeitando as peculiaridades de cada um, a autonomia de cada um, e eu 

fantasiava também que era possível que esse controle fosse exercido de uma maneira adequada, 

eficiente e republicana. A experiência da… 

 

Tânia Rangel - Via Corregedoria? 

 

Andréa Pachá - Via Corregedoria, via órgão especial, via pleno. Eu achava que era inadmissível a 

gente existir como um Poder, que de alguma forma controla as relações, e não conseguir exercer o 

próprio controle. Então isso é, talvez fosse muito mais um desejo do que uma constatação, mas na 

ocasião eu acreditava verdadeiramente nessa possibilidade e achava que um órgão externo poderia 

vulnerabilizar a independência do magistrado. Essa era uma preocupação muito grande, porque se 

imaginava que a pretensão era aniquilar a independência funcional da magistratura, reduzir a função 

do Judiciário como um Poder. Isso desestabilizaria a relação e os controles, os pesos e contrapesos. 

Então havia uma resistência muito marcada. Só que, nas reuniões na Associação, encontrávamos 

colegas de outros estados da federação que eram francamente favoráveis a um órgão de controle 

externo, especialmente em estados onde não havia qualquer tipo de controle, onde não havia 

qualquer possibilidade de observação dos princípios constitucionais e onde os juízes, especialmente 

os juízes de primeiro grau, eram muito vulneráveis, porque havia perseguição. Então, se o juiz não 

concordasse politicamente com a orientação do Tribunal, ele não era promovido, e isso era muito 

real. A questão remuneratória, cada estado tinha uma forma de remunerar. E nesse momento, quer 

dizer, logo depois, quando mudou a orientação e mudou a conversa, a forma de pactuar os 

dissensos, porque era isso o que a gente precisava fazer, o Joaquim Falcão sempre tinha uma 

afirmação que é muito real, que “não é um Judiciário, nós somos muitos Judiciários”. Como a gente 
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conseguia sentar e pactuar esses dissensos todos, em torno de um projeto que reformasse todo o 

Poder? Porque o Poder aí já era nacional. Então, na época, eu já era vice-presidente da AMB, foi 

nessa transição, e fui integrar um grupo de trabalho, com o Sérgio Renault, na Secretaria de 

Reforma do Judiciário, e era uma conversa muito clara, da qual participaram Defensoria Pública, 

Ministério… Fomos muito ouvidos e tentava-se ajustar: já que não é possível incluir todas as 

mudanças que todo mundo quer, que mudanças são possíveis incluir? Quais são os consensos que 

temos? E, nesse momento, surgiu a criação do Conselho. E a AMB, ainda assim, ficou contra a 

criação até o final, porque existia uma firme orientação das representações de que o Conselho não 

deveria ser criado com a participação de membros externos, e os membros externos eram os 

membros indicados pelo Senado, pela Câmara, pela OAB
3
 e pelo Ministério Público. Isso foi ao 

Supremo, a AMB ajuizou uma ADIN
4
, perdemos essa ADIN e o Supremo disse: “o Conselho é 

constitucional”. A partir daí nossa posição foi contribuir e tentar, já que esse mecanismo existe e é 

constitucional, como vai ser a participação da magistratura no funcionamento desse órgão? E foi 

logo na implantação. E foi muito importante perceber que, logo no início, a adesão, especialmente 

da magistratura de primeiro grau, foi muito forte. Os juízes de primeiro grau gostaram da 

experiência daquele órgão, que dava efetividade a comandos que os tribunais locais não davam. 

Então toda a questão de votação para promoção, para remoção, o voto ser aberto, o voto ser 

fundamentado, criação de critérios objetivos para promoção e remoção, que sempre foi uma 

bandeira corporativa da magistratura, mas que não era… 

 

Tânia Rangel - Mas da magistratura de Primeira Instância. 

 

Andréa Pachá - De primeiro grau. Mas como veio com um apoio muito grande, acho que houve 

um momento rico, no qual a magistratura de primeiro grau levava uma demanda muito próxima à 

demanda da sociedade para o Conselho e tinha uma resposta muito positiva do Conselho. Essa foi 

uma questão. A outra foi o fim do nepotismo. Nós éramos orientados por pesquisas, porque a 

Associação é um órgão de classe. É claro que, se a maioria da magistratura decidisse que era a favor 

do nepotismo, a associação não advogaria contra a vontade da maioria dos seus associados, mas 

essa matéria também tinha um grupo, um percentual muito grande. Eu não me lembro o número 

agora, mas havia um percentual muito grande de magistrados contra a prática do nepotismo. E 

quando o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 7, se não me engano, a AMB, e nesse 

momento eu havia assumido a presidência interina da AMB, porque o Rodrigo precisou se licenciar 

para um tratamento de saúde, eu na presidência interina fui responsável pela apresentação da Ação 
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Declaratória de Constitucionalidade, para que o Supremo dissesse que a resolução que vedava o 

nepotismo era constitucional. A partir daí, o que se percebeu foi um desgaste muito grande entre a 

magistratura de primeiro grau e a magistratura de segundo grau, isso foi muito marcado. 

 

Tânia Rangel - E essas discussões aconteceram também dentro da AMB?  

 

Andréa Pachá - Também dentro da AMB, porque a AMB é integrada por magistrados de primeiro 

e de segundo grau. 

 

Tânia Rangel - Naquele momento quem acabava representando o interesse maior dos 

desembargadores, de segundo grau, era o colégio de presidentes? 

 

Andréa Pachá - Tinha o colégio de presidentes, que representava, claro, as administrações, mas 

havia muitos desembargadores que integravam a Associação. E claro que a decisão pelo 

ajuizamento da ação foi uma decisão do conselho de representantes, não foi um voluntarismo, não 

foi pessoal. É porque se acreditava, republicanamente, claro, que é mais eficiente um trabalho 

impessoal, que respeita os princípios administrativos. Então esse foi um avanço, na minha visão, 

muito importante. E a magistratura da ocasião, como vocês podem constatar pela pesquisa que a 

professora Maria Tereza Sadek fez em 2005, era uma magistratura que queria muito se aproximar 

da sociedade. Assim, se consigo imaginar isso, era motivador, porque foi muito prazeroso trabalhar 

assim, foi rico trabalhar nesse processo, porque era uma demanda que dizia respeito não só à 

corporação, mas que tinha um desejo de legitimação. Imaginávamos que a legitimação do Judiciário 

viria pelo reconhecimento do trabalho que se faz na Justiça e pela proximidade dos desejos da 

sociedade e dos desejos da magistratura, que eram muito afins nesse momento. Então, foi o 

momento do Prêmio Innovare, um projeto que começou com a Fundação Getulio Vargas, com a 

Fundação Roberto Marinho e com a Vale do Rio Doce, eu participava desse momento também, 

porque era representante da AMB no projeto e foi tudo muito rico. E engraçado que, falando desse 

momento, olhando pelo retrovisor, parece que passaram décadas, e é uma história muito recente. 

Então se conseguiu, acho que a AMB, especialmente a magistratura de primeiro grau, conseguiu um 

avanço com a implantação do Conselho que não conseguiria se o Conselho não tivesse sido 

implantado. O primeiro pedido de… Era uma sindicância, não, não chegou a ser, era uma inspeção. 

O primeiro pedido de audiência pública para que o Conselho fosse ao estado fazer uma audiência 

pública não foi feito por quem estava incomodado com a Justiça ou queria mal à Justiça, foi feito 

por uma associação de magistrados local, que foi ao Conselho pedir que o Conselho fosse ao estado, 

porque eles precisavam de condições de trabalho. Então a demanda era… 
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Tânia Rangel - Lembra qual estado? 

 

Andréa Pachá - Acho que era o estado do Maranhão. Foi a Associação dos Magistrados do 

Maranhão, fez uma solicitação para que o CNJ
5
 determinasse ao Tribunal que desse condições de 

trabalho ao juiz de primeiro grau e ao servidor de primeiro grau. E na época foi feita uma inspeção 

lá no estado, com audiência pública, o Ministro [Gilson Langaro] Dipp gerou um relatório 

riquíssimo, no final com algumas medidas que teriam que ser feitas. Então, acho que como todo 

órgão que começava, também o CNJ teve muitas dificuldades para entender qual o papel 

constitucional que ocupava. Uma coisa lá era muito diferente de todo o resto com que a gente está 

acostumado na Justiça, o acesso ao CNJ é ilimitado. Qualquer pessoa pode ir ao CNJ. E qualquer 

pedido pode virar um processo administrativo, pode-se transformar numa resolução ou numa 

representação. E creio que começou a incomodar e gerar algumas distorções do papel 

constitucional. Pois da mesma forma que chegavam demandas que eram macro, de gestão, de 

administração, de composição dos tribunais, de subsídio, de fixação de subsídios, de proibição de 

nepotismo, chegava também uma demanda que dizia respeito a um Tribunal pequeno que tinha uma 

briga para o uso do elevador. Então, uma briga para usar um elevador acabava tomando tempo do 

Conselho, que se reunia para dizer se podia usar elevador, se podia ter elevador privativo ou não, se 

podia ter carro oficial, como seria usada a frota… Quer dizer, coisas que, na minha opinião, são 

questões pequenas perto do que imagino que deva ser o papel do Conselho, acabaram tomando um 

tempo e um espaço que, de alguma forma, comprometeram a própria pauta do Conselho. Porque 

enquanto você fica afogado numa demanda de varejo, não consegue cuidar de uma orientação 

macro, que é o que se pretende com a criação de um órgão dessa natureza. Então… 

 

Marco Vannuchi - Posso interromper? 

 

Andréa Pachá - Pode. 

 

Marco Vannuchi - E como era o entendimento entre os conselheiros justamente acerca do campo 

de atuação do CNJ nesse momento, esse campo que estava se definindo? Havia uma convergência, 

havia visões distintas…? 

 

Andréa Pachá - Dependendo da matéria, era muito marcado. Quem tinha experiência na vida 

pública tinha uma visão mais pragmática dessas coisas, e quem não tinha uma experiência da vida 
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pública tinha uma visão que às vezes transformava uma questão pequena num problema grande, que 

ocupava… Então é difícil, como a composição é muito heterogênea, e como não há nenhum 

comando para composição, essas pessoas se inscrevem. Agora alguns tribunais já criaram formas de 

concorrer, mas o fato é que você não pode imaginar que as pessoas cheguem ao Conselho sem ter 

um compromisso com um grupo ou que representem, de alguma forma, cognitivamente um grupo. 

Quer dizer, qual é a minha contribuição para o Conselho? Não vou para o Conselho por que é um 

cargo honorífico, não vou para lá porque é uma homenagem ser conselheira, acho que você vai para 

o Conselho para dar a sua contribuição. Então qual é a experiência que tem um juiz de primeiro 

grau? Conhece as questões do Judiciário no Brasil? Conhece a magistratura? Tem uma interlocução 

dos tribunais? É possível contribuir? Então você vem nesse papel. Se você não tem essa experiência 

ou essa visão e vai para o Conselho, ocupar um espaço de conselheiro, em nome próprio, acho que a 

contribuição fica muito reduzida. Da mesma forma, os representantes do Senado, da Câmara, a 

preocupação com a indicação de pessoas que conheçam o Judiciário e que possam contribuir para 

uma gestão mais eficiente. Penso que essa talvez venha a ser a discussão que tenhamos que 

enfrentar. 

 

Marco Vannuchi - De perfis dos conselheiros? 

 

Andréa Pachá - De perfis, porque você tem um Conselho e porque quinze pessoas, vindas de 

vários seguimentos, precisam ter algum motivo para serem conselheiras… 

 

Tânia Rangel - Uma pergunta em relação a isso: nas duas primeiras gestões, principalmente, a 

gente consegue ver na representação do Conselho, dos conselheiros, uma representação da própria 

federação brasileira, você vê pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, 

enfim, você tem praticamente todas as regiões do país ali representadas de uma maneira mais ou 

menos similar, ou seja, você não tem um grupo muito forte de um determinado estado. 

Recentemente, esse equilíbrio, vamos assim dizer, federativo, na representação do Conselho não 

tem acontecido. É importante essa vinda de espaços geográficos diferentes do Brasil? Isso muda 

alguma coisa, ou não? 

 

Andréa Pachá - Acho que quanto mais múltiplo mais interessante. Mas acho que os nossos 

problemas decorrem menos da representação geográfica e mais do conhecimento que se tenha do 

funcionamento da Justiça como um todo. Porque às vezes você pega um colega de Pernambuco que 

conhece profundamente o Brasil inteiro e você pega uma pessoa de São Paulo ou do Rio [de 

Janeiro] que não tem esse conhecimento. Então é difícil, enquanto tratarmos disso de forma pessoal, 
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acho que vai ficar difícil imaginar um perfil. Não sei como é esse perfil. E a minha ida para o 

Conselho também foi um processo, não teve uma coisa, uma regra, um espaço formal, creio que o 

convite veio porque, como fui vice-presidente da AMB, e acabei assumindo a presidência no 

momento em que a pauta do nepotismo estava em discussão no Conselho, como eu havia 

participado no ano anterior de um encontro numa associação internacional de juízas e tinha levado a 

experiência da magistratura, de mulheres magistradas para esse espaço, e a ministra Ellen Gracie 

Northfleet assumiu a presidência, acho que o meu convite veio por esses motivos, porque acho que 

sim, tem uma questão… 

 

Tânia Rangel - O convite veio pela ministra Ellen? 

 

Andréa Pachá - Pela ministra Ellen, há uma questão de gênero, sim, porque acho, e quando a 

ministra Ellen era presidente, ela era a presidente e eu era a única mulher no Conselho, e quando ela 

saiu fiquei sendo a única mulher num Conselho de 15 homens, quando a magistratura já tinha quase 

40% de magistradas. Então essa é também uma distorção que precisamos enfrentar. Porque embora 

não se fale muito sobre feminismo nas carreiras públicas, especialmente no Judiciário, essa é uma 

questão importante que precisa ser enfrentada. Então fui, se a gente pode chamar de cota, mas acho 

que teve sim uma importância a questão do gênero. Porque assumi na época, no Conselho, a 

presidência da comissão que cuidava da conciliação, e esse trabalho da conciliação foi apresentado 

no encontro de magistrados, pois havia muitas juízas na condução do movimento pela conciliação. 

Então assumi a conciliação e acabei assumindo, no Conselho, a criação do Cadastro Nacional de 

Adoção. Se posso quantificar a importância do trabalho que fiz no Conselho, esse para mim foi o 

projeto mais importante que consegui construir, e foi muito difícil essa construção, porque trabalhar 

com juízes da Infância e da Juventude, tentar implementar… a tentativa de se criar um cadastro 

único já completava oito anos e os tribunais não conseguiam. 

 

Tânia Rangel - E essa tentativa de oito anos estava sendo concentrada ou coordenada por quem? 

 

Andréa Pachá - Estava sendo coordenada pelo Ministério da Justiça primeiro, depois pelo 

Ministério… não, pelo Ministério dos Direitos Humanos, se não me engano, era uma coisa… 

 

Tânia Rangel - Secretaria de Direitos Humanos… 

 

Andréa Pachá - Secretaria de Direitos Humanos, é, a autoridade central, que era na época da 

adoção internacional. E não avançava, mas era claro que não avançava. Como sou da magistratura 



10 

  

consigo entender as reações que ocorrem dentro desses espaços para assimilar um projeto que não é 

construído dentro do próprio espaço. Então, com esse conhecimento dos colegas da Infância e da 

Juventude do Brasil inteiro foi fácil, em seis meses criamos um cadastro para funcionar, com os 

dados mínimos, e isso facilitou muito. E é uma questão que não teria espaço na pauta da política 

judiciária nacional se não tivesse alguém cuidando da Infância e da Juventude, porque é um assunto 

ao qual não se dá importância. A questão dos números era muito importante, pois não existia, então 

isso foi um projetaço, você conseguir ter números do Judiciário, as estatísticas, a tecnologia de 

informação, todos esses projetos foram fundamentais. Mas essas pautas de consenso são pautas que 

não eram muito caras, então eu falei, é nesse espaço que vou trabalhar porque é o que sei fazer, 

conheço a maneira de executar esses projetos. E fiquei responsável pela criação do Cadastro 

Nacional de Adoção. 

 

Tânia Rangel - E nessa criação do Cadastro você conseguiu trazer também a sua experiência na 

magistratura dentro da área de Família também? 

 

Andréa Pachá - Com certeza. E foi muito legal, uma experiência muito legal. Fiquei responsável 

pela implantação das Varas de Violência contra a Mulher no Brasil, porque a lei Maria da Penha 

também estava no início, e o Conselho foi responsável pela recomendação e pela resolução 

orientando os tribunais para a implantação das Varas de Violência Doméstica. 

 

Tânia Rangel - Essa recomendação do Conselho no caso das Varas de Violência Doméstica, ela 

partiu de alguma demanda externa ou da própria percepção da magistratura? Sobre a necessidade da 

criação dessas Varas… 

 

Andréa Pachá - Acho que foi junto. Porque como se promulgou a Lei Maria da Penha, e como não 

havia nenhuma orientação de política judiciária para a implantação dessas Varas, se não houvesse 

uma orientação isso não teria acontecido. Então conseguimos, por meio do Ministério da Justiça, da 

Secretaria da Reforma do Judiciário, viabilizar financeiramente a implantação dessas Varas com 

convênios. Isso é uma coisa sensacional, você estar num órgão com capacidade de articular com 

outros entes e criar possibilidades reais de execução dos projetos, essa experiência para mim foi 

fantástica, eu adorei, porque eu já tinha trabalhado em administração antes, fui juíza auxiliar da 

Corregedoria aqui do Rio de Janeiro, quando o Desembargador Paulo Gomes da Silva Filho era 

corregedor. E a gente trabalhar… na administração pública brincávamos que o ótimo é inimigo do 

bom para conseguir fazer coisas que parecem ter como orientação não serem feitas, a burocracia 
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emperra. Então, quando cheguei ao Conselho e percebi que ali eu tinha um mecanismo de 

possibilidade de executar nacionalmente projetos, foi muito legal. 

 

Tânia Rangel - Como se deu essa aproximação com a Secretaria da Reforma do Judiciário? 

 

Andréa Pachá - Acho que isso começou lá atrás, na época da aprovação da emenda constitucional 

e foi uma… Pena, agora lamentavelmente acabou… 

 

Tânia Rangel - Foi extinta, é… 

 

Andréa Pachá - Fiquei muito triste, enfim, com essa extinção, porque foi uma Secretaria que teve 

um papel importantíssimo na… 

 

Tânia Rangel - De diálogo… 

 

Andréa Pachá - Ah, com certeza, com certeza. 

 

Diego Werneck - Em relação a esses projetos, por exemplo, implementação da Lei Maria da Penha, 

queria entender um pouco mais como era a dinâmica interna para mobilizar essa capacidade do 

Conselho para fazer um projeto como esse acontecer. Como é era a relação, a Secretaria era 

importante como um apoio externo, mas como era a relação com a presidência? 

 

Andréa Pachá - Não, com o Conselho tive muita tranquilidade para tocar todos esses projetos. Eu 

levava ao Plenário, porque eu achava que nenhum desses projetos deveria ser um projeto autoral, 

nem do gabinete, então todo o trabalho que fiz, na conciliação, na Maria da Penha e no Cadastro de 

Adoção, foi lastreado pela aprovação do Plenário. Então eu levava ao Plenário do Conselho o 

projeto. 

 

Tânia Rangel - Mas ele aprovava o projeto? Porque todos acabaram no final virando resolução. 

 

Andréa Pachá - É, a resolução no final, mas eu levava, toda vez que eu começava um projeto o 

apresentava e contava com o aval do Conselho para… 

 

Tânia Rangel - E isso era nas reuniões administrativas ou no… 
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Andréa Pachá - Não, eu levava isso para o Pleno mesmo. Mas assim, a construção do projeto era 

executada… Porque não tínhamos quase estrutura administrativa nenhuma no Conselho.  

 

Tânia Rangel - Vamos voltar nesse tema daqui a pouco. 

 

Andréa Pachá - Então não tinha. Era difícil… O Cadastro Nacional de Adoção foi construído no 

meu gabinete, com a Taísa, que era minha secretária, com um rapaz da informática e com cinco 

juízes do Brasil, que os tribunais liberavam para as reuniões, era uma reunião muito intensa de 

trabalho, mas era possível fazer, não foi… Era uma coisa simples, faltava sentar e fazer. Então 

vamos fazer. E como eu tinha o lastro do Plenário, eu queria acabar logo, porque a gente sabe que 

você tem um tempo ali limitado, estava há dois anos no Conselho e antes de sair do Conselho tive a 

preocupação de levar para o Plenário o projeto, especialmente do Cadastro Nacional de Adoção, e 

de institucionalizar esse projeto, senão ele se perderia. Se ficasse solto, se perderia. Então levei para 

o Plenário para alocar esse projeto na Corregedoria, pois a Corregedoria é um órgão permanente e 

teria estrutura administrativa para cuidar dele. 

 

Marco Vannuchi - Mesmo com a sua saída? 

 

Andréa Pachá - Mesmo com a saída, porque isso… não é para ser autoral, então você tem que ter 

um projeto institucional. Se você sai, tem que ter continuidade. Esse movimento pela conciliação, 

que no começo era um movimento, depois foi ampliando, e agora já está… 

 

Tânia Rangel - Teve muita coisa da Presidência do Conselho, não é? É um projeto muito caro para 

a ministra Ellen… 

 

Andréa Pachá - Muita coisa, muita coisa. 

 

Diego Werneck - Nesse processo, além do Plenário, como era a relação com a presidência? 

 

Andréa Pachá - Esse da conciliação era um projeto que a presidência abraçou, assim, totalmente, 

totalmente. 

 

Diego Werneck - A ministra Ellen Gracie na época… 

 

Tânia Rangel - E por que a necessidade? A gente sabe que… 
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Andréa Pachá - Porque na verdade… 

 

Tânia Rangel - Qual é a importância da conciliação para o Judiciário? 

 

Andréa Pachá – Quando começamos a trabalhar com números a gente percebeu que não era 

possível que um país, com o número de habitantes que temos, tivesse o número de processos que 

temos. Você tinha que começar a voltar, quer dizer, há outras esferas de composição dos conflitos 

fora do Judiciário. Você não precisa do Judiciário para resolver todos os conflitos. Então essa 

judicialização da vida trouxe um ônus para o Judiciário, que hoje fica numa sinuca, porque não acho 

que o acesso à Justiça seja representado pelo número de processos ajuizados, pelo contrário. Você 

hoje tem cem milhões de processos e você continua com um problema crônico de acesso à Justiça. 

Então a gente não resolveu o problema do acesso, que continua grave, as pessoas continuam sem 

acesso à Justiça, e a Justiça explodiu, com esses números. Houve uma pesquisa, depois eu já tinha 

saído do Conselho, identificando os quatro maiores demandantes do Judiciário. Você imaginar que 

o Judiciário é monopolizado por quatro serviços é uma insanidade. Quatro serviços que poderiam 

trabalhar sem a interferência do Judiciário. A experiência nessa comissão de conciliação, tivemos 

uma experiência muito bacana também com o INSS
6
, e na época a gente conseguiu montar um 

grupo de trabalho que reunia a Procuradoria do INSS, a Advocacia-Geral da União, a Justiça 

Federal e a Justiça Estadual, porque em alguns estados a Justiça Estadual julgava matéria 

previdenciária. Então conseguimos fazer um grupo de trabalho, para fazer uma execução invertida 

em que se mandava proposta quando a pessoa já… Eram matérias uniformizadas, não tinha sentido 

avolumar. E era uma coisa assim, cem mil processos se resolviam em uma semana. Então essas 

experiências são muito legais. E se você não tem um órgão como o CNJ, você não consegue fazer 

esse tipo de ação num Tribunal, porque você tem o problema do Procurador que não pode 

concordar com a proposta, a Advocacia-Geral da União que é obrigada a recorrer. Então foi muito 

rica essa experiência. Tentamos fazer isso com as empresas de telefonia sem sucesso, porque talvez 

fosse esse o espaço, o Conselho, e aí foi sem sucesso… 

 

Tânia Rangel - Como era o funcionamento disso? Ou seja, começava com uma ideia, com uma 

demanda, com um pedido? 
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 Instituto Nacional do Seguro Social. 
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Andréa Pachá - É, você identificava a demanda e pensava, assim, de que forma a gente pode… 

FEBRABAN
7
, por exemplo, quais são as ações em que há confissão [de dívidas]. Na semana da 

conciliação, quando mobilizávamos o Judiciário inteiro, se chamava atenção e se apontava para 

determinadas formas de composição… O desejo era que os tribunais inserissem aquele modelo 

naturalmente, no cotidiano. 

 

Tânia Rangel - Então é identificada a demanda, montado o grupo de trabalho, feita uma discussão, 

e… 

 

Andréa Pachá - De que maneira vamos trabalhar, quem são os atores que precisarão integrar essa 

mesa para conseguirmos avançar em algumas propostas… 

 

Tânia Rangel - E a identificação desses atores, se dava como? 

 

Andréa Pachá - Por exemplo, essa do INSS foi muito clara. Quem são as pessoas com as quais 

você precisa formar uma mesa para chegar a um acordo com relação a essa demanda? Então, a 

Advocacia-Geral da União, o Ministério da Previdência, a Procuradoria do INSS e o Judiciário, 

então você resolvia isso, assim. 

 

Tânia Rangel - E depois que isso era resolvido, voltava para o CNJ para se fazer uma resolução ou 

não havia necessidade? 

 

Andréa Pachá - Se resultasse em resolução, sim; se não resultasse em resolução, você executava o 

projeto e só apresentava o resultado. 

 

Tânia Rangel - E essa execução se daria através dos tribunais? Como era feita essa comunicação 

do CNJ com os tribunais? 

 

Andréa Pachá - A forma que encontrei para trabalhar foi a forma com que trabalhei em associação, 

com representações. Então, quando montei a primeira, a Semana de Conciliação, a primeira que 

coordenei, chamei um representante de cada Tribunal, porque aí você trabalha com multiplicadores. 

Eles eram responsáveis… 

 

Tânia Rangel - Só para saber, são os tribunais estaduais, federais, do trabalho… 

                                                 
7
 Federação Brasileira de Bancos. 
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Andréa Pachá - Estaduais, Federais, Trabalhistas, os militares não. 

 

Tânia Rangel - Os militares não, não é? 

 

Andréa Pachá - Militar não, porque não havia demanda para isso. Mas, assim, você trazia e eles 

eram os multiplicadores, porque é impossível você falar com todo mundo, mas você resolvia as 

coisas dessa forma. E eram sempre reuniões de trabalho das quais esses juízes que participavam, ou 

desembargadores, tanto na Lei Maria da Penha quanto na Conciliação, quanto na… 

 

Tânia Rangel - Do Cadastro… 

 

Andréa Pachá - Na adoção. O mais importante é que essas pessoas tinham voz, porque uma coisa 

que eu tinha aprendido na associação e conheço da magistratura é que nada verticalizado funciona. 

A resistência à verticalização de um comando vai ser enorme, por melhor que seja, por melhor que 

seja a intenção, ou você conta com o Tribunal e o juiz como partícipe, trabalhando e construindo 

junto o projeto, ou então pode esquecer, porque não vai funcionar. E é muito fácil você trabalhar 

dessa forma, e essa experiência, agora estou ratificando isso na Ouvidoria, falei outro dia aqui que 

todo juiz tinha que passar pelo menos uns seis meses na Ouvidoria, porque é uma experiência 

fantástica. A gente manda muito, a gente determina muito, a gente autoriza muito, mas a gente ouve 

pouco. Então, essa experiência da escuta é uma experiência muito rica. E muitas vezes você tem 

ideias sensacionais, claro, e quando você chega… Essa história do cadastro foi assim: os tribunais 

que já tinham os seus cadastros tinham muita resistência para abrir mão deles, porque os 

consideravam ideais, e só abririam mão se houvesse alguma coisa que substituísse pelo menos 

adequadamente. Então, o que era possível trazer? E não era uma imposição, você não é obrigado a 

usar o cadastro para o seu cotidiano, mas você é obrigado a inserir os dados do seu estado no 

cadastro, é diferente. E depois você começa, quando você junta o… Não sei se a experiência da 

Vara de Família também pode ter me ajudado com isso, quando você junta as pessoas e traz a 

experiência do uso, isso multiplica, essas boas experiências acabam sendo multiplicadas. 

 

Tânia Rangel - Falando sobre o Cadastro Nacional de Adoção, imagino que a resistência tenha 

vindo não só por parte dos tribunais que já tinham o cadastro, como você falou, mas acredito que 

também, principalmente naquele momento, com o Judiciário que nós tínhamos, também de alguns 

tribunais que às vezes até tivessem interesse, mas não tinham recursos, humanos ou econômicos, 

para alimentar esse banco. 
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Andréa Pachá - Acho que sim, acho que sim. 

 

Tânia Rangel - E nas discussões, esse problema vinha à tona? 

 

Andréa Pachá - É, a experiência do Cadastro era muito simples porque não tinha custo. Era só 

digitar os dados, e todo mundo já tinha pelo menos um computador, se tinha era só inserir os dados. 

Agora, com relação à implantação das Varas de Violência, foram fundamentais os termos de 

cooperação que o Conselho assinou, porque a verba veio da Secretaria da Reforma do Judiciário, 

para estrutura. Era a Secretaria da Reforma do Judiciário, a Secretaria de Política para as Mulheres 

e, primeiramente, com a ministra Nilcéia Freire, que foi uma parceira. A mesma felicidade que tive 

de participar da construção daqueles consensos quando o ministro Marcio Thomaz Bastos e o 

Renault estavam na Secretaria da Reforma, a mesma sorte eu tive com a ministra Nilcéia Freire na 

Secretaria de Política para as Mulheres. Era uma conversa muito horizontal e a vontade de todo 

mundo era muito uniforme, então queríamos melhorar, construir as casas-abrigo, as estruturas em 

rede para o funcionamento adequado da lei. 

 

Tânia Rangel - E essa parte econômica na criação das Varas viria de que forma? 

 

Andréa Pachá - Havia verba da Secretaria da Reforma do Judiciário destinada a aprimoramento, 

enfim, havia uma verba do orçamento que era destinada à estrutura da criação desse atendimento às 

mulheres. E a gente se aproximava do Tribunal que tinha vontade de montar Vara ou de estruturar a 

Vara, e o Tribunal assinava diretamente o convênio com a Secretaria da Reforma do Judiciário.  

 

Tânia Rangel - E era fundo perdido ou não tem ideia? 

 

Andréa Pachá - Não tenho ideia, isso não me lembro. Mas era feito um convênio casado, da 

Secretaria com o Tribunal, porque o Conselho não tem verba para implantação desses projetos. 

 

Tânia Rangel - E o Conselho ficava como intermediário? 

 

Andréa Pachá - Sim, isso. Assinávamos os termos de cooperação, autorizando os tribunais ou 

sugerindo que os tribunais assinassem, então foi… Isso tudo é resultado das jornadas que fazíamos, 

com a participação dos juízes da Vara da Infância também. Foi no Conselho que se criou o Fórum 

Nacional de Violência Doméstica, a partir desses encontros que esse fórum foi criado. 
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Tânia Rangel - E essas jornadas, elas aconteciam em Brasília ou eram espalhadas? 

 

Andréa Pachá - Em Brasília, todas em Brasília. 

 

Tânia Rangel - Voltando um pouco à questão da estrutura do Conselho, gostaríamos que você nos 

relatasse como foi a estrutura, não só física, mas também administrativa do Conselho, no período 

em que você foi conselheira, do começo ao fim. Houve mudança, não houve, como era? 

 

Andréa Pachá - É, acho que participei de um momento de mudança mesmo, porque fui conselheira 

de 2007 a 2009, foi o segundo mandato do CNJ. E quando tomei posse, todos os servidores, 

incluindo motoristas, ascensoristas, todos os servidores do Conselho se sentaram, nós tínhamos uma 

sala de plenária, que ficava no quarto andar do Supremo Tribunal Federal. Os gabinetes dividiam as 

assessorias, eram assessoras que davam suporte para todos os gabinetes, ninguém tinha um 

secretário, cada gabinete funcionava só com o conselheiro e com esse suporte. 

 

Tânia Rangel - E no gabinete, você era sozinha? 

 

Andréa Pachá - Sozinha, um gabinete sozinha, talvez… Eu, nessa questão de gênero, acabei tendo 

alguma vantagem. O gabinete que tinha o banheiro era meu, ninguém discutia, porque eu era a 

única mulher lá no Conselho. Então a assessoria era compartilhada e os servidores cabiam todos 

dentro da sala de sessão. O processo, assim, era extremamente precário, porque, engraçado que o 

Cadastro Nacional de Adoção eu ainda fiz com essa estrutura administrativa, que era quase zero, era 

muito precário mesmo. E depois, quando a ministra Ellen saiu, e assumiu o ministro Gilmar  

Mendes, aí sim ele fez uma reforma administrativa, para criar tudo, porque o Conselho não tinha 

nada, não tinha estrutura administrativa nenhuma. E então se criou uma estrutura administrativa um 

pouco maior, mas muito diferente da que existe hoje. Acho que hoje eu nem sei como funciona a 

estrutura. 

 

Tânia Rangel - Alguns conselheiros do CNJ, na sua gestão também, eram ministros, não só do 

Supremo, mas também do STJ
8
… 

 

Andréa Pachá - Eram, ministro João Oreste Dalazen, ministro Francisco César Asfor Rocha, 

ministra Ellen e ministro Gilmar, depois o Dipp. 

                                                 
8
 Superior Tribunal de Justiça. 
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Tânia Rangel - O corregedor e os desembargadores, eles também contavam com alguma ajuda do 

próprio Tribunal, ou seja, o corregedor utilizava os seus funcionários do STJ para ajudá-lo no 

trabalho da Corregedoria, às vezes utilizava a própria estrutura física do STJ que, óbvio, estava em 

Brasília, fica mais fácil, mas alguns desembargadores, aliás, alguns não, o desembargador de 

Segunda Instância também utilizava o pessoal do gabinete do próprio Tribunal, com quem ele 

trabalhava, para ajudá-lo ali no Conselho. A magistratura de Primeira Instância, a princípio, não tem 

assessoria, é o juiz e a Vara. Como isso foi para você? 

 

Andréa Pachá - Continuou igual, era o juiz e a Vara aqui e continuou o juiz e o Conselho lá. [risos] 

 

Tânia Rangel - E nesse momento, quando você assume como Conselheira, você se desliga das 

funções do TJ
9
 ou… 

 

Andréa Pachá - É, fiquei afastada das minhas funções, o Tribunal autorizou o meu afastamento, e 

fiquei exclusivamente no Conselho Nacional de Justiça. 

 

Tânia Rangel - E você ficava em Brasília nesse período? 

 

Andréa Pachá - Eu ficava em Brasília. Eu ia para Brasília e… Naquela época, engraçado que 

quando comecei a criar as demandas dessas reuniões, dos cadastros, acabei passando mais tempo 

em Brasília do que habitualmente se passava, porque na época as pessoas iam a Brasília só para as 

reuniões do Plenário. E depois foi ficando impossível, porque o trabalho vai aparecendo e você tem 

que estar lá para fazer, então eu acabava ficando grande parte da semana em Brasília. 

 

Diego Werneck - Como é a experiência inicial como magistrada de Primeira Instância num 

Conselho em que você tem como pares desembargadores, ministros, isso fazia alguma diferença na 

dinâmica interna? 

 

Andréa Pachá - Olha, vou falar do meu lugar: para mim nenhuma, para mim nenhuma. Assim, 

nunca tive, nunca me vi senão igual aos conselheiros que estavam ali. Acho que você está no 

Conselho, eu sou juíza na minha Vara, quando fui para o Conselho estava ali numa função de 

representação, o meu voto é o mesmo voto do ministro, é o mesmo voto do desembargador, e os 

embates que eu tinha eram embates muito claros, objetivos, nunca tive nenhuma dificuldade. E, 
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aliás, nem na minha função de juíza, isso é uma questão de temperamento e de maneira de enxergar 

o lugar que a gente ocupa. Acho que você é magistrado, você não faz concurso para desembargador, 

você faz concurso para magistrado. E nessa função você tem a sua atividade. E sempre tive muita 

clareza e muita autonomia em pensar como penso, em fundamentar as minhas decisões como 

fundamento, nunca me senti pressionada por que um ministro ou um desembargador tinha uma 

orientação diferente da minha, absolutamente. E acho que essa forma de lidar com conflito é a 

forma que magistrado tem que lidar com conflito, se aprende, não tenho nenhuma dificuldade. 

 

Tânia Rangel - E estando no Conselho, como era a sua relação com os magistrados e 

desembargadores aqui no Rio [de Janeiro]: eles levavam até você alguma demanda para que você 

resolvesse via Conselho, ou pediam informações sobre o que que estava acontecendo? 

 

Andréa Pachá - Olha, como eu tinha a experiência da AMB, as demandas que chegavam lá não 

eram especificamente do Tribunal aqui do Rio [de Janeiro]. Aliás, o Tribunal aqui do Rio [de 

Janeiro] não demandava… acho que tem isso, acho que como não fui para o Conselho alavancada 

pelo Tribunal daqui, não foi um movimento político do Tribunal que me levou ao Conselho, eu tive 

ainda mais independência e mais autonomia. Então não havia esse tipo de abordagem ou de 

intervenção. Mas sempre fiz muito atendimento, sempre fui muito acessível a qualquer demanda 

que chegasse, porque as pessoas chegam lá e querem conversar, querem levar os seus problemas e 

querem, de alguma forma, te convencer de que a tese delas, essa ou aquela, está certa ou está errada. 

Mas, também nesse sentido, fiquei muito confortável. Algumas vezes votei, como sempre voto, 

porque acho que a gente tem que ter alguma coerência na vida, então não mudei de orientação 

porque deixei de ser juíza e fui ser conselheira, acho que é mais fácil quando escolhemos trabalhar 

com princípios, ficamos menos vulneráveis a esse tipo de pressão, porque quando você trabalha 

com princípios você tem seus princípios em qualquer lugar em que esteja. Então isso foi tranquilo… 

 

Tânia Rangel - Daqui? 

 

Andréa Pachá - Não, eu estava falando dos outros tribunais, os outros tribunais também, porque 

como tinha o canal da Associação, era comum que os outros tribunais buscassem… 

 

Tânia Rangel - Você já conhecia, também, não é? 

 

Andréa Pachá - Uma interlocução. 
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Tânia Rangel - Na primeira gestão, o desembargador Marcus [Antônio de Souza] Faver, que foi 

presidente aqui do TJ do Rio [de Janeiro], ele foi também conselheiro, na primeira gestão. 

 

Andréa Pachá - Isso. 

 

Tânia Rangel - Quando você assume a segunda gestão, você entra em contato com ele para 

conhecer um pouco, enfim, a opinião dele, ou ele chega a entrar em contato com você para saber 

como é que estava se dando a continuidade? 

 

Andréa Pachá - Tenho uma relação com o desembargador Faver muito fraterna, e muito pessoal 

mesmo, temos um vínculo afetivo de muitos anos, ele foi amigo do meu pai a vida inteira, é amigo 

do meu pai, e quando estudei para a magistratura, o meu pai não acompanhou meu processo de 

formação, de estudo, mas o Marcus foi uma pessoa muito presente. Ele me orientava; dava aulas e, 

às vezes, saía da aula, ele dava aula de processo até dez e meia da noite, depois ele ia lá para casa 

auxiliar um grupo, pois a gente tinha um grupo de estudos, ele ia para lá e estudava com a gente até 

meia noite, uma hora. Então sempre tive uma proximidade muito grande com ele. Mas também não 

foi por meio do Marcus que cheguei ao Conselho. Então sempre tivemos conversas muito claras 

sobre essas questões de gestão, de administração, mas nunca uma troca dessa experiência do 

Conselho. Ele me falou algumas coisas quando fui para lá, me orientou, falou como era a vida lá, 

mas não houve uma conversa de continuidade, sempre tivemos uma conversa muito objetiva, tanto 

com relação às questões da administração quanto da vida pessoal.  

 

Tânia Rangel - E você chegou, nesse período em que foi conselheira, a ter alguma proximidade 

maior com algum conselheiro, naquele momento? Com quem talvez houvesse um diálogo maior… 

 

Andréa Pachá - Esse nosso Conselho, esse segundo mandato era um grupo muito fraterno, 

tínhamos um relacionamento muito gostoso, era agradável o convívio. Eu conhecia o Técio [Lins e 

Silva], o Joaquim [de Arruda Falcão Neto], e não conhecia mais ninguém, eu não era próxima de 

ninguém, mas tínhamos um relacionamento muito fraterno. E como todo mundo ia para Brasília de 

estrangeiro, não é, porque você vai ficar temporariamente em Brasília, a gente acabava, até 

brincávamos que tinha dias que aquele Conselho parecia até um filme do Buñuel sabe, O Anjo 

Exterminador, em que você entra e não consegue ir embora, pois chegávamos lá às nove horas da 

manhã e onze horas da noite ainda estávamos no Conselho. Eu falava: “gente, não aguento mais ver 

vocês”, porque é o tempo todo. 
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Tânia Rangel - É, todos ficavam no mesmo hotel, então era… 

 

Andréa Pachá - É, é. Então tínhamos um convívio muito próximo, fiquei muito próxima do 

Antônio Umberto de Souza Júnior, do Mairan Maia, do Felipe Locke Cavalcanti, nós tínhamos mais 

ou menos a mesma idade, éramos contemporâneos nas funções, o José Adonis Callou de Araújo 

Sá… Então foi uma experiência muito rica, foi muito legal. 

 

Tânia Rangel - E depois que saiu do Conselho, de alguma maneira continua esse contato? 

 

Andréa Pachá - Eu tenho menos contato, a gente se fala às vezes, tenho mais contato com o 

Joaquim, porque está aqui no Rio de Janeiro, com a turma no CNJ sempre que nos encontramos é 

muito próximo, mas a gente não tem um contato permanente. 

 

Marco Vannuchi - O tempo em que você esteve no CNJ, você via uma preocupação, de 

legitimação do CNJ frente ao Judiciário e frente à sociedade na escolha das pautas, ou isso já estava 

dado? 

 

Andréa Pachá - Não, acho que essa era uma guerra que tínhamos nas reuniões administrativas. Era 

tentar criar uma pauta que fortalecesse o Conselho, porque o Conselho era muito jovem. Então não 

era para criar uma pauta de confronto, mas uma pauta que legitimasse. Isso era discutido, havia 

pessoas que tinham uma orientação, que achavam que tínhamos que cuidar mais de gestão, de 

celeridade, da questão administrativa. Havia outras, outros conselheiros, que achavam que a 

orientação deveria ser de maior rigor na fiscalização, na disciplina, na punição. E, afinal, acho que a 

gente conseguia ficar no meio do caminho, porque era importante que o Conselho também 

mostrasse a função de fiscalização, porque isso foi outro dado novo, os processos disciplinares 

começavam em alguns tribunais e não terminavam, e hoje vejo muito tribunais se ressentindo que 

os processos começam lá e também não terminam no Conselho, o que é um problema grave. Acho 

que o Conselho vai precisar fazer uma autocrítica para começar a cumprir as metas que ele 

estabelece para os outros: de tempo razoável de duração do processo, de uma pauta mais clara, de 

informações mais claras, porque você não pode exercer o comando de um lugar e o próprio lugar ter 

uma atuação diferente da que você orienta. Então acho que isso é um processo natural. Espero que a 

gente consiga fazer esses ajustes, porque ainda vejo o Conselho como muito necessário, acho que 

estamos longe do ideal no funcionamento de um órgão dessa natureza. Esse órgão é muito 

importante, acho que pode ser um órgão de legitimação social, assim, fundamental, mas ele precisa 

se fazer mais permeável, acho que precisamos avançar, não dá para estagnar. 
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Tânia Rangel - E você consegue ver, nessa questão da definição da pauta, como chegou a dizer, um 

pessoal mais preocupado com gestão e outro mais preocupado com a função de Corregedoria, da 

punição, da disciplina. Eram sempre os mesmos conselheiros que defendiam cada assunto ou 

dependia da situação? 

 

Andréa Pachá - Dependia da situação, dependia da pauta. Mas essa questão da pauta acho que 

ainda hoje é uma questão difícil, porque é isso, você não pode imaginar que essa pauta venha 

naturalmente da demanda, que é aberta e para qualquer cidadão. 

 

Tânia Rangel - E quem filtrava essa pauta? 

 

Andréa Pachá - Pois é, essa pauta é concentrada na presidência, mas é importante que haja outras 

esferas de formatação dessa pauta, como as reuniões administrativas… A gente fazia reunião 

administrativa sempre, não sei se isso ainda continua, mas não havia uma semana em que houvesse 

uma reunião do plenário sem uma reunião administrativa anterior. Porque é fundamental, até para 

você ouvir, pois tem coisas que às vezes te surpreendem no plenário, e se você conversa antes, tem 

tempo de refletir, de pensar, de criar alternativas. Então era importante a realização dessas reuniões. 

 

Tânia Rangel - Você pega duas presidências, não é? A ministra Ellen e o ministro Gilmar. Houve 

mudança de atitude, ou de prioridades das pautas, entre uma presidência e outra? 

 

Andréa Pachá - Acho que sim, houve uma mudança muito grande, muito grande. A ministra Ellen 

tinha uma administração muito clara, tinha interesse em ajustar a tecnologia, porque parece que esse 

ainda é um problema que persiste, tinha uma forma suave de liderar o Conselho, na presidência, e 

de construir pautas que fossem positivas, de legitimação. Ela também imaginava que, pela 

visibilidade positiva, era uma forma de legitimação… 

 

Tânia Rangel - Legitimação em relação a quê? À sociedade? À magistratura? 

 

Andréa Pachá - À magistratura e à sociedade. Havia uma preocupação em não ser tão corporativo 

a ponto de comprometer a eficiência. Então teve a questão dos subsídios, que foi muito discutida na 

gestão dela. Isso começou com o ministro Jobim e depois continuou na gestão da ministra Ellen. 

Mas quando o ministro Gilmar assumiu a presidência, acho que foi um momento de maior 

visibilidade do Conselho, porque acho que ele enxergou no Conselho um espaço muito claro de 
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afirmação do Judiciário. Se você procurar as pautas da imprensa dos dois anos em que o ministro 

Gilmar ficou no Conselho, era muito forte a visibilidade positiva do Judiciário na proposição de 

ações, na questão prisional, que era uma pauta que não tinha chegado ao Conselho e que era tão 

invisível quanto a adoção, mas que ganhou um patamar de discussão que não ganharia se não 

tivesse sido eleita como uma pauta, dos mutirões carcerários. E ele trabalhou também com a 

resistência a essas ações, pois havia alguns estados revoltados, como se estivessem colocando todos 

os bandidos na rua, enfim, era uma questão muito importante que alguém enfrentasse. Houve uma 

outra pauta que também foi levantada pelo Conselho, a questão das escutas telefônicas, que, na 

época, era um descontrole, e o Conselho regulamentou essa atuação. Acho que é um espaço que o 

Judiciário pode ocupar, muito proativamente, se houve interesse em dar ao Conselho o tamanho que 

merece e o tamanho constitucional que ele tem. 

 

Tânia Rangel – […] Em alguns momentos, as decisões tomadas pelo CNJ acabam chegando ao 

Supremo Tribunal Federal, como você mesma expôs, a questão da resolução do nepotismo, que 

entra via um controle concentrado, da ADC [Ação Direta de Constitucionalidade], seja às vezes via 

mandado de segurança. Acredito que na sua gestão também havia um problema sério que, até hoje, 

não se resolveu, o dos cartórios, [riso] que é individual… 

 

Andréa Pachá - Pois é, isso virou, na minha gestão, uma disfunção do Conselho, pois a única 

forma de controle que você tem das decisões do CNJ é o mandado de segurança ao Supremo, você 

não tem controle difuso das decisões do CNJ. E todas essas questões individuais, que diziam 

respeito a cartórios extrajudiciais, iam parar no Conselho Nacional de Justiça. E você quase criava 

um foro privilegiado para os notários e para os registradores, que iam direto ao Supremo sem 

nenhum trâmite. E não é para ser uma questão individual, a questão dos cartórios extrajudiciais 

precisa ser enfrentada nacionalmente, pois isso não é um problema de um ou outro estado, embora 

alguns estados tenham mais problemas que outros. Há estados que nunca fizeram concurso público 

para notário e registrador, há estados em que mesmo depois da Constituição o governador nomeou 

vários titulares de cartório, sendo que o controle dessas decisões era feito difusamente pelos 

tribunais locais e as coisas ficavam… E a gente não sabia disso. Acho que até como panorama, foi 

importante que isso parasse lá, mas parasse no Conselho para que o Conselho tomasse uma decisão, 

aí sim, de gestão. Porque, quando começou a judicialização desses processos e os recursos 

chegaram ao Supremo, isso criou uma disfuncionalidade para o Conselho. O Conselho não é, você 

não imagina que se tenha criado um órgão constitucional, com uma reforma dolorosa e difícil, que 

precisou de muito tempo e de muitas pactuações, para resolver se um cartório de uma cidade do 

interior pode ter um titular ou um substituto, não é possível isso. E acho que precisamos discutir e 
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reorientar essa atuação do Conselho, acho que não é por aí. Se tiver que ter alguma medida 

nacional, como é que vai ser? Todo mundo tem que fazer concurso, os cartórios que estão em 

irregularidade têm que ser declarados vagos? Ok. Agora, levar isso direto para o Supremo é, na 

minha visão, é uma distorção, não é esse modelo. 

 

Tânia Rangel - E quando se levava, quem fazia essa comunicação com o Supremo? Ou seja, se era 

um mandado de segurança contra uma decisão… 

 

Andréa Pachá - Quem respondia pelas decisões, porque a decisão do plenário é que vai para o 

Supremo, quem respondia era a presidência. As informações dos mandados de segurança… 

 

Tânia Rangel - Mas a presidência entrava em contato com alguns conselheiros ou não? Ou já fazia 

isso direto? Porque a presidência, é curioso, o próprio presidente é ministro do Supremo… 

 

Andréa Pachá - Não, porque é uma decisão do plenário… É, mas não o relator. Mas é uma decisão 

do plenário, então quem faz essa defesa é a presidência, porque não é uma decisão individual, não 

estou ali defendendo a minha tese, não há interesse em defender a tese. Então é uma decisão do 

plenário e quem presta as informações… 

 

Tânia Rangel - E o presidente do CNJ, que também sempre acabou entrando por emenda 

constitucional. 

 

Andréa Pachá - Isso, é. 

 

Tânia Rangel - O presidente do CNJ também é presidente do Supremo. Ele chegava a dar um 

feedback para o Conselho do que estava se discutindo, ou de algumas dúvidas, algumas questões 

que pudessem surgir no Supremo ou não? 

 

Andréa Pachá - Fui conselheira logo no começo. Então essa questão não era, ainda, uma questão 

que causasse muitos problemas, mas ao longo do tempo isso foi se ampliando. A quantidade de 

mandados de segurança… 

 

Tânia Rangel - É, acho que as maiores demandas foram as questões dos cartórios, depois provas de 

concurso. 
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Andréa Pachá - Pois é, então você transformava… 

 

Tânia Rangel - E aí se a pessoa passa ou não passa na prova, entra com mandado de segurança. 

 

Andréa Pachá - Exatamente, exatamente. Então essas coisas… mas assim, logo no começo, o 

Supremo legitimou todas as decisões do Conselho. Pelo menos as decisões principiológicas, as 

decisões de afirmação de funcionamento claro, objetivo, impessoal, republicano, todas essas 

decisões foram legitimadas pelo Supremo. Porque foi o Supremo que disse que o Conselho era 

constitucional, ele teve a possibilidade de dizer que não era, e aí não se instalaria o CNJ. Então, é 

claro que o interesse é prestigiar um órgão que tem essa característica, que seja dessa natureza. O 

que acho fundamental é que o Conselho descubra qual é o papel que tem nesse controle. Agora, já 

tem dez anos… Já deu para ver um pouco de tudo, para passar por algumas experiências, umas 

macro, outras de varejo. Depois desse caldo todo, que Conselho a gente quer para esse país? Que 

Conselho que pode atender à necessidade, tanto do funcionamento independente do Judiciário 

quanto da sociedade, para garantir a essa sociedade um processo rápido, um processo eficiente, a 

efetivação das demandas… 

 

Marco Vannuchi - Você vê uma crise de identidade no CNJ hoje? 

 

Andréa Pachá - Acho que sim, acho que há uma crise de identidade, como em todo órgão que, 

depois desse período… Foram muitas transformações simultâneas no país, hoje a sensação que 

tenho é que, tanto individualmente quanto institucionalmente, quem não está numa crise de 

identidade está mal informado, porque a gente está passando por transformações muito violentas e 

muito permanentes. Então é natural que a gente viva essa instabilidade e quem trabalha com Direito 

tem mais dificuldade, porque temos uma formação… Brinco quando vou dar aulas para os meus 

alunos, eu falo: “olha aquele mundo do Caio e Tício acabou, não têm mais Caio e Tício, não tem 

mais um processo de Caio e Tício, que as coisas no final terminam em paz, que a norma é dita, é 

cumprida e que não tem conflito”, não, acho que o conflito hoje faz parte e nos constitui. Então 

como dizemos, o Direito no meio de tanta instabilidade, como você imagina um órgão de controle e 

de gestão, que atenda a uma demanda, que não quer menos Direito, quer mais Direito. Então 

estamos trabalhando com uma demanda que só aumenta, com uma gritaria que só aumenta, quem 

nunca teve acesso agora tem, e quer, e grita. Então é muito rico isso, é muito legal você perceber 

que é possível trabalhar nesse universo, mas é um desafio, até geracional, para a formação de… Eu 

estou com 52 anos e há pessoas mais velhas trabalhando no Direito, é uma questão de linguagem, 

tem horas em que me sinto meio estrangeira para assimilar tanta transformação.  
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Tânia Rangel - E como era a relação dos conselheiros com a Corregedoria do CNJ? Você, quando 

começa… 

 

Andréa Pachá - Peguei dois corregedores lá, trabalhei com o ministro César Asfor e com o 

ministro Dipp. E foi muito tranquilo, o ministro César estava começando, ele fez uma tentativa de 

mapear os cartórios extrajudiciais, aliás, ele mapeou esses cartórios, mas fez só um trabalho que era 

para mostrar onde é que estava, onde tinha cartório vago, onde não tinha cartório vago, no Brasil 

inteiro, foi um trabalho muito legal que nunca tinha sido feito. E o ministro Dipp teve um trabalho 

mais descentralizado, ele foi aos estados, fez as inspeções, sofreu muita dificuldade, muita 

resistência e, na época, conversamos muito sobre isso, que não precisava, em alguns casos, entrar 

violentamente nos lugares, e às vezes você tem a sensação… 

 

Tânia Rangel - Isso chegou a acontecer em algum lugar? Alguma reclamação quanto a isso? 

 

Andréa Pachá - Não, não chegava, mas assim, o problema não é como se chega, é como se percebe 

a chegada. Então entre uma ação, entre o que você fala e o outro escuta, existe um universo no 

meio. Então havia muita reclamação. 

 

Tânia Rangel - E essa reclamação vinha de quem?  

 

Andréa Pachá - Dos tribunais, especialmente dos tribunais. Ele falou: “mas não estou fazendo 

nada”. Era uma coisa muito clara, que o que se… 

 

Tânia Rangel - E a reclamação chegava para quem? 

 

Andréa Pachá - Chegava para todos os conselheiros e chegava para ele também, por que o ministro 

Dipp sempre foi um ministro muito querido dos tribunais, ele era uma pessoa muito acessível, então 

chegava muita reclamação… 

 

Tânia Rangel - E essas discussões aconteciam também na reunião administrativa? 

 

Andréa Pachá - Também, porque tinha uma coisa, que era uma resistência normal, claro, é muito 

desagradável você estar no seu ambiente de trabalho e chegar alguém de fora, isso você tem que 

fazer com muito cuidado, porque depois o Conselho sai daquela comarca, ou daquela serventia, e a 
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pessoa que está ali acha que não, está tudo um caos… Sabe? É muito sutil esse tipo de intervenção. 

E a estrutura dos tribunais estaduais sempre foi muito diferente da estrutura dos tribunais federais, 

então, quando comecei a minha… 

 

Tânia Rangel - Dá um exemplo para a gente… 

 

Andréa Pachá - Quando comecei a minha carreira, por exemplo, fui trabalhar em Cordeiro. Eu 

chegava em Cordeiro, não tinha ninguém, era eu sozinha, então tinha que coordenar tudo, aquela 

comarca não tinha uma orientação, eu não tinha a quem me reportar. A estrutura federal tem o 

Conselho da Justiça Federal, os modelos, inclusive, de móveis, de local… Essa parte de 

funcionamento e estrutura, na Justiça Estadual, sempre foi feita, cada um fazia de uma forma e cada 

estado, até hoje, faz de uma forma diferente. Então essa uniformização, essa verticalização e essa 

imposição são coisas que se têm que fazer delicadamente. Você pode levar as pessoas à 

compreensão de que é mais eficiente um modelo que seja parecido, que as coisas funcionem 

regularmente. Mas você tem que contar com resistência, é natural. Então entender isso e… 

 

Tânia Rangel - Essas inspeções que o ministro Dipp fazia, além dele próprio, havia uma comitiva, 

que eram pessoas… 

 

Andréa Pachá - Juízes auxiliares. 

 

Tânia Rangel - Juízes auxiliares, com conhecimentos em áreas específicas, então um cuidava da 

parte da tecnologia, o outro da parte contábil… 

 

Andréa Pachá - Fiscalização, tinha… 

 

Tânia Rangel - O outro da parte de processos, de administração de processos, o outro a questão 

pessoal e tudo… Desde o princípio os conselheiros foram informados disso e concordaram com isso 

ou isso foi… 

 

Andréa Pachá - Não tenho essa lembrança, mas me lembro das reclamações, especialmente porque 

em muitos casos chegavam juízes auxiliares para inspecionar tribunais e isso causou um mal-estar, 

um incômodo… 

 

Tânia Rangel - E como viam pela questão da hierarquia? 
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Andréa Pachá - É, da hierarquia, da verticalidade, da desnecessidade, sabe… como se estivessem 

sendo tratados como… “Espera aí, a gente está aqui trabalhando, não tem bandido, a gente não está 

fazendo nada errado, o que está acontecendo?”. Então acho que esses ruídos de comunicação, às 

vezes, quando tratamos de gestão, de uniformização, acabam fazendo mais mal do que um comando 

muito duro, porque é intenção, “Qual é a sua? Por que está fazendo isso?”. Então é dificuldade de 

conversar, para mim era visível, sabe. Mas essa experiência foi já no finalzinho, não era uma prática 

que existia, então acho que talvez você tenha uma informação mais profunda desse momento, 

dessas fiscalizações, foi a partir do… 

 

Tânia Rangel - Do terceiro. 

 

Andréa Pachá - É, do terceiro mandato. 

 

Diego Werneck - Deixe eu voltar num ponto. Como a senhora mencionou, a questão da 

composição era um ponto delicado na discussão sobre a constitucionalidade e o desenho ideal do 

Conselho. Mas, uma vez que a senhora estava no Conselho, mudou de alguma forma a percepção? 

Tanto do seu ponto de vista quanto dos outros conselheiros, que eram oriundos da magistratura, 

como era a relação com os membros que não eram da magistratura? 

 

Andréa Pachá - A experiência que tive foi muito tranquila e muito feliz, porque também tive a 

sorte de o Joaquim Falcão, que foi indicado pelo Senado… Embora ele não fosse da comunidade 

jurídica, ele é um sociólogo respeitado, todo mundo o conhecia de livros e por sua participação 

tanto na AMB quanto no Innovare, e todos o respeitam muito e sabem qual é o perfil dele para 

pensar os Judiciários do país, então foi muito tranquila. E da Câmara, na verdade, demorou para a 

indicação sair, foi o Marcelo Nobre, mas já foi bem… peguei um ano, quase, do conselheiro 

Marcelo, depois ele continuou e foi reconduzido. Mas foram essas duas pessoas. Dos advogados era 

o Técio, um advogado aqui do Rio [de Janeiro] também muito respeitado, todo mundo o conhecia, e 

o Paulo Lobo já estava no Conselho. Paulo Lobo já tinha sido reconduzido, tinha integrado a 

primeira gestão. O que acontecia, muitas vezes, e isso eu consegui, dentro do possível, fazer tanto 

com os membros de fora quanto com os membros da Justiça Federal, era fazer uma radiografia do 

que é a Justiça Estadual, porque isso é uma distorção que também aparece muito forte no Conselho. 

Você tem dois representantes da Justiça Estadual, um juiz e um desembargador, e um Promotor 

estadual. Todo o resto do Conselho é formado por membros da Justiça Federal. Então, quando 

falamos de promoção, de remoção, especialmente do funcionamento interno dos tribunais, muitas 
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vezes havia dificuldade até de compreensão, porque como é tudo muito uniforme nessas outras 

estruturas, e cada estado tem um desenho, você tem uma carreira… há estados que têm juiz 

substituto, juiz de primeira entrância, de segunda, de terceira, há outros estados que não têm 

nenhuma distinção, só juiz substituto e juiz de entrância especial. Então, até para entender isso, às 

vezes havia decisões que a princípio sairiam equivocadas por falta de compreensão desse 

funcionamento… dava muito trabalho. Se você tivesse uma composição mais homogênea… E outra 

coisa é que a magistratura estadual, numericamente, é infinitamente maior do que a magistratura 

federal, e o número de processos na Justiça Estadual é infinitamente maior do que os números da 

Justiça Federal. Então, o que se imaginava? Que seria mais importante ter integrantes da Justiça 

Estadual, para esse Conselho ser mais uniforme, mais homogêneo e atender de forma melhor o 

Judiciário. Acho que é deficiente, falta informação. E mesmo na magistratura estadual, dependendo 

da composição, você às vezes pega um integrante do Judiciário de um determinado estado que não 

tem acesso à informação de outro estado, que não sabe como funciona.  

 

Tânia Rangel - E na magistratura estadual, na primeira e na segunda gestão sempre houve, da 

Primeira e da Segunda Instâncias, a representação de Rio [de Janeiro] e São Paulo, de maneira 

inversa. 

 

Andréa Pachá - É, foram o Cláudio [Luiz Bueno de Godoy] e o [Marcus] Faver, e depois fomos eu 

e o desembargador Rui Stoco, que era de São Paulo. 

 

Tânia Rangel - Uma pergunta: constitucionalmente, aos tribunais é garantida autonomia 

administrativa e financeira. Eu queria falar um pouco da relação do CNJ com essa autonomia 

administrativa e financeira dos tribunais. Primeiro a financeira. Sabemos que no âmbito da Justiça 

Federal é tranquilo, porque você tem o orçamento da própria União, que distribui para os tribunais. 

Na Justiça Estadual isso muda um pouco. Porque depende muito da própria solvência econômica, 

da própria capacidade econômica do Tribunal, do Estado, em primeiro lugar, para depois chegar ao 

Tribunal. A sua experiência do Tribunal de Justiça do Rio [de Janeiro], que dentre os Tribunais de 

Justiça de todos os estados, é o que melhor se situa economicamente, pois é o único que tem 

realmente uma receita própria, o que consegue dar a ele essa autonomia. Chegaram a existir dentro 

do Conselho discussões, ou os Tribunais de Justiça dos estados de alguma maneira se aproximaram 

do Conselho para que este os ajudasse a conquistar uma autonomia financeira maior? 

 

Andréa Pachá - Essa discussão começou a se desenhar, mas também de uma maneira muito 

desordenada. Porque a fantasia de que um fundo resolverá os problemas de todos os tribunais é 
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fantasia, você pega um Tribunal sem capacidade… você pega um estado sem capacidade financeira, 

não vai resolver. Essa questão vencimental, que foi decidida pelo Conselho com a fixação do 

subsídio, é uma questão que dá problema até hoje. Você pega um estado como o Piauí e diz que os 

integrantes do Judiciário têm que receber a mesma coisa que recebem os juízes de São Paulo, como 

se pode imaginar, assim, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal? O efeito cascata dessa 

decisão nos tribunais locais… então, são decisões que, às vezes, por melhor que seja a intenção… 

tem que ser avaliado o impacto disso no estado. Essa afirmação de que a magistratura é uma só, de 

que o Judiciário é um só, é uma afirmação que faz sentido no desenho constitucional que temos, 

você não tem… Você tem um Poder Judiciário, mas ele é estruturado de maneira diferente, e os 

estados são estruturados de maneira diferente. O que percebo é que o mesmo rompimento do pacto 

federativo que se deu na arrecadação dos estados tende a se repetir no modelo do Conselho 

Nacional de Justiça, com um desenho, assim, concentrado na federação e espraiado para os estados. 

Não sei se é o modelo ideal, mas isso precisa ser estudado. Como vai ser, de onde vem o dinheiro 

para esses tribunais? O funcionamento é diferente, é completamente diferente. Você fala da 

estrutura federal, você tem um programa de informática que vai atender ao Tribunal inteiro. Você 

fala da estrutura estadual, cada Tribunal tem um programa. Quem que vai abrir mão do seu 

programa para…? O grande problema hoje, não é possível termos um Judiciário nacional que não 

fala a mesma língua em tecnologia. Não é possível, cada vez que um processo chegar a um 

Tribunal, você ter que digitalizá-lo para ele ingressar no sistema. Se conseguimos fazer o mais 

difícil, que era a uniformização das tabelas… Esse trabalho foi um trabalho difícil. Se conseguimos 

fazer o mais difícil, vai haver um momento em que será necessária uma ruptura, para melhor ou 

pior, alguém vai ter que bater o martelo e falar: “olha, vai ser esse modelo”. E você vai encontrar 

resistência, especialmente nos tribunais que funcionam bem, porque quando você uniformizar, não 

vai conseguir uniformizar pelo que funciona melhor, vai ter que uniformizar pelo médio. Então, o 

que está numa situação melhor vai falar: “mas espera aí, estou funcionando tão bem, como é que 

vou abrir mão desse trabalho todo, desse gasto todo que já tivemos durante esses anos para me 

adequar a uma linguagem…” É complicado, não é um trabalho simples. E não basta só definir: 

“essa é a pauta, vamos fazer”, não. Por isso é que até agora não se fez, por causa dessas resistências. 

 

Tânia Rangel - E chegou a haver esse apoio do CNJ para alguma pauta de Tribunal? 

 

Andréa Pachá - Alguns tribunais pequenos procuraram o Conselho Nacional de Justiça para 

implantação do e-jud, do processo eletrônico. Para a parte orçamentária eu não tenho certeza, se 

isso teve não foi durante a nossa gestão. Mas, com relação à implantação do processo eletrônico 

sim, alguns tribunais aproveitaram… 
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Tânia Rangel - E na questão administrativa? Sabemos que, em alguns momentos em que o 

Tribunal precisa de ajuda, como o caso do e-jud, ele vai até o CNJ. Mas sabemos também que o 

Tribunal às vezes pode ter resistência em cumprir algumas decisões do CNJ, por entender que o 

CNJ está invadindo a esfera de competência dele, que está usurpando sua autonomia. Como era… 

 

Andréa Pachá - Tive a oportunidade de conversar, na época, com o colégio de presidentes. E, para 

mim, o espantoso não era que o CNJ, por meio de um comando, invadisse a autonomia dos 

tribunais, era a solicitação dos tribunais para a invasão de autonomia quando eles temiam tomar 

alguma decisão. Então, assim, as consultas que eles faziam… 

 

Tânia Rangel - Dê um exemplo. 

 

Andréa Pachá - Porque você tem autonomia, você não pede autorização para ser independente, 

você é independente. Então, eu brincava, era igual adolescente, que quer fazer o que tem vontade, 

mas quer fazer autorizado pela mãe e pelo pai. Não, você tem autonomia e tem responsabilidade 

pelas decisões que tomar. A questão da remuneração das férias foi uma questão em que, para mim, 

ficou muito visível isso. Alguns estados tinham legislação local que permitia a indenização das 

férias, a remuneração por indenização, outros estados não tinham. Então quando um estado leva 

uma consulta ao CNJ, para que o CNJ regulamente o pagamento das férias, o que ele quer? Ele não 

quer decidir que vai pagar, mesmo sabendo se pode ou se não pode, mas quer que alguém diga isso, 

porque se fizer o pagamento estará lastreado por uma decisão do Conselho. Então, não dá para você 

querer autonomia pela metade. Se você vai ao CNJ para esse tipo de medida, você depois não pode 

reclamar que venha outra orientação para você implantar no Tribunal. Então acho que são pesos e 

medidas diferentes. Acho que, em alguns momentos, o CNJ interfere sim, de uma maneira vertical, 

que não deveria, acho que precisa respeitar… 

 

Tânia Rangel - Você se lembra de algum exemplo em que isso possa ter acontecido? 

 

Andréa Pachá - Esse exemplo, para mim, em que isso ficou muito nítido, foi com relação ao uso 

de carro oficial. Que eu acho, assim, isso é uma coisa de um… Não vou falar “bobagem” porque é 

muito caro para as pessoas o uso do carro oficial, mas você poderia ter a seguinte orientação: os 

tribunais podem ter frota ou não podem ter frota? Ponto. Ou, então, podem ter frota para 

determinada finalidade… Agora, esmiuçar isso, quem pode usar, como vai ser o carro, que placa vai 

ter… Não tem cabimento, é uma coisa invasiva. O uso de elevador no espaço dos tribunais… Cada 
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Tribunal se organiza como quer. Há tribunais que têm condição de ter elevador, porque é mais 

confortável, elevador para advogado, elevador para Ministério Público. Outros não têm, há Tribunal 

que não tem nem elevador. Como você vai normatizar matérias dessa natureza? 

 

Tânia Rangel - A questão do uso do crucifixo entra nisso também? 

 

Andréa Pachá - Acho que o uso do crucifixo entra como uma pauta, que não era nem uma pauta da 

sociedade na época, talvez hoje fosse, mas na época não era uma pauta. Vira uma coisa de tese. 

“Ah, tenho uma tese, vou ao Conselho para…” Isso é uma coisa que todo mundo tem, uma tese, 

todo mundo tem um problema, não posso imaginar que eu deva levar isso para multiplicar 

nacionalmente. Acho que temos que ter responsabilidade e consequência no uso desses espaços. 

Então, às vezes um advogado de uma comarca do interior tinha um problema com uma serventia, ia 

ao Conselho e apresentava um pedido para o Conselho uniformizar o atendimento do balcão; não 

dá. Isso é invadir, sim, a esfera do Tribunal. Quando o CNJ determina o número de servidores que 

deve haver em cada lugar, também é invasivo, pois cada Tribunal tem sua realidade, conhece sua 

realidade. Muitas vezes não é possível, às vezes não tem funcionário. Então “tem que ter tantos 

funcionários”. Está bom, mas e aí? Como fazer quando não tem? Vai contratar? E é muito ruim 

você dar um comando para o qual não possa exigir o cumprimento. Isso aprendi desde o primeiro 

dia como juíza, a gente só dá um comando se puder acompanhar e dar efetividade ao seu comando. 

Acho que isso acaba fragilizando a força que tem o Conselho na hora de uniformizar e de comandar 

o que é verdadeiramente necessário. Então, agora, há uma pauta que é fundamental, o atendimento 

prioritário do primeiro grau, porque há estados em que o primeiro grau não tem servidor no cartório, 

em que a estrutura administrativa leva para os tribunais uma estrutura infinitamente maior. Então o 

juiz está trabalhando, às vezes não tem mesa, não tem computador, não tem funcionário, e os 

tribunais tem gabinetes com 20, 30 pessoas. Isso precisa ser ajustado. E esse tipo de matéria, se não 

houver uma orientação normatizando, dificilmente vai ser feita pelos tribunais, pois a estrutura da 

gente é assim. Não é que não se queira, ou não se ache melhor, é por que é difícil. Então, há 

orientações que são bem-vindas. Quando se impõe, e se impõe desconhecendo as peculiaridades de 

cada Tribunal, são invasivas. Então, descobrir onde fica esse limite… 

 

Tânia Rangel - Na sua gestão, o Supremo também decidiu uma outra questão do CNJ, que são 

nortes que o Supremo dá sobre o CNJ. A primeira é sobre a constitucionalidade ou não, e a segunda 

sobre a competência do CNJ, se ela seria concorrente… 

 

Andréa Pachá - Originária ou concorrente, é. 
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Tânia Rangel - Ou originária com a competência dos tribunais. No seu mandato, isso chegou a ser 

discutido no CNJ? Como vocês viam isso? 

 

Andréa Pachá - Na nossa composição não havia grandes divergências, a gente sempre enxergou 

como concorrente a atuação do CNJ. Nada impede que o Tribunal, você não pode é ter duas 

investigações sobre o mesmo fato, mas a existência de um ou de outro, se um Tribunal instaurou um 

procedimento e o procedimento está sendo realizado de forma regular, o CNJ tem controle para 

acompanhar o cumprimento disso. Ou, se originariamente se instaurou no Conselho Nacional de 

Justiça, ele tramita pelo Conselho, isso nunca foi uma dificuldade. 

 

Tânia Rangel - O Conselho naquela época não via, por exemplo, o caso desse advogado, que em 

vez de reclamar para o Tribunal escolhe o CNJ? O CNJ não achava necessidade de mandar de volta, 

tipo “reclama no Tribunal primeiro, para depois vir para cá”? 

 

Andréa Pachá - Não, não. Normalmente se pedia informações, porque podia ser que já houvesse 

um processo instaurado no Tribunal, podia ser que o Tribunal instaurasse o processo a partir 

daquela reclamação. Agora, não era… 

 

Tânia Rangel - E nesse caso, quando o CNJ pedia informação e o Tribunal tomava conhecimento, 

instaurava um procedimento, o que o CNJ fazia? 

 

Andréa Pachá - Informava… Eu não tenho lembrança, assim, de decisões, mas essas questões 

eram muito claras, ninguém nunca discutia se era originário ou se não era. Às vezes chegava ao 

Conselho e tramitava pelo Conselho. Havia muitos casos que os tribunais não instauravam por que 

não tinham condição de instaurar, politicamente não era do interesse do Tribunal instaurar, ou o 

advogado temia uma retaliação se ele representasse no Tribunal local, então não se instaurava. 

 

Tânia Rangel - Na sua gestão houve julgamento no CNJ de reclamações, de demandas em relação 

à demora da apreciação jurisdicional dos tribunais? 

 

Andréa Pachá - Havia muita… essa era a maior parte da Corregedoria. Grande parte desses 

processos não chegavam ao plenário, porque a Corregedoria pedia as informações direto para o 

Tribunal e, quando se verificava que a demora era sistêmica, você percebia que não havia nada de 

irregular na demora. O processo era arquivado, só ia para o plenário quando havia recurso desse 
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arquivamento, e eram poucos os casos. É mais ou menos como acontece hoje na Ouvidoria. Hoje 

95% das reclamações que chegam à Ouvidoria são por lentidão. Então, às vezes basta você pedir a 

informação e o processo que estava parado anda, enfim. E também fica um controle de varejo, não é 

um controle sistemático do trâmite dos processos. 

 

Tânia Rangel - Na segunda gestão, se não me engano, é quando há pela primeira vez na história do 

CNJ o julgamento, o início de um processo disciplinar contra um ministro do STJ. 

 

Andréa Pachá - Isso. 

 

Tânia Rangel - Como foi isso? Como chegou essa notícia, como vocês lidaram com isso? 

 

Andréa Pachá - Ah… foi muito difícil, muito difícil. E dificílimo por que, acho que ali, e aí 

também é uma experiência pessoal, eu consegui avaliar por que é tão complicado que os tribunais 

locais julguem seus pares. Pois mesmo distante daquelas pessoas, não eram colegas de bancada, não 

eram juízes que conviviam comigo, é uma angústia perceber que algum integrante da sua 

corporação pode ter andado mal, pode ter praticado algum ato de corrupção. Foi muito duro, foi 

uma decisão muito dura, dura mesmo, difícil. E fiquei pensando, imagine se eu tivesse que fazer 

isso no meu Tribunal, com um colega que toma café comigo, que convive comigo, é humano você 

entender a dificuldade. Primeiro por que a primeira resposta que damos quando chega a denúncia de 

corrupção, a nossa primeira resposta é de negação, não conseguimos imaginar que alguém, 

companheiro, igual, que está do lado da gente, pratique um ato de corrupção. Então a primeira 

reação acaba sendo “não, não pode ser verdade”. Então você recebe os processos, os indícios, 

instauramos o processo só para ver se havia indícios para iniciar um processo. E você percebe que 

há indícios e aquilo vai dando uma angústia, porque você torce, você vai pegar um processo e torce 

para encontrar elementos que te levem à constatação de que nada aconteceu, e quando você vê, 

“não, é possível, tem que instaurar”. É muito duro, foi muito sofrido. 

 

Tânia Rangel - E houve alguma pressão por parte desses ministros ou de advogado deles, ou da 

instituição, do STJ, alguma coisa assim? 

 

Andréa Pachá - Não, não recebi nenhum tipo de pressão. Recebi muitos advogados, que iam levar 

memoriais, conversar. Mas acho que pressão, chamar de pressão o trabalho dos advogados de 

quererem julgar de um jeito ou de outro… não é pressão, acho que juiz trabalha e tem que aprender 

a lidar com esse tipo de demanda, você vai ser pressionado de um lado, você vai ser pressionado do 
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outro, e você tem que ter muita liberdade para decidir. Então não houve pressão, ou alguém que 

procurou alguma advocacia administrativa, nada, nada, nada… pelo contrário. E aquela foi uma 

hora em que percebi, quando você fez aquela pergunta lá no começo, sobre como era ser juiz e 

participar de um colegiado assim, com ministros e desembargadores, percebi que não havia mesmo 

diferença. Mas foi muito, muito difícil. 

 

Marco Vannuchi - E havia uma compreensão de que aquele caso era importante para a legitimação 

do CNJ? 

 

Andréa Pachá - Acho que não era nem para legitimação, esse tipo de preocupação eu não tive, 

também não compartilhei isso. Acho que não temos, ainda mais um processo de infração 

disciplinar, que diz respeito à corrupção, isso não é para ser modelo. A última coisa no mundo com 

que temos que nos preocupar é com a legitimação de um órgão. Você está lidando com pessoas, 

profissionais, que fizeram concurso ou foram indicadas, e que estão sendo acusadas de um desvio. 

Então a minha preocupação é com essas pessoas. Acho que jamais imaginaria dar início a um 

processo para legitimar um órgão, se eu tivesse algum tipo de dúvida sobre a necessidade da 

instauração do processo. Aliás, pelo contrário, quando fui estudar o processo buscava dados que 

pudessem me levar a uma conclusão diferente. Claro, o ideal é você falar: “não, gente, foi um 

grande equívoco, isso não, não é possível”. Mas quando não, o que há ali são documentos, você tem 

que instaurar o procedimento, mas não para legitimação. Isso foi uma coisa que nem se aventou… 

 

Tânia Rangel - E na reunião administrativa em que se discutia isso, de alguma maneira, algum 

conselheiro manifestou um certo incômodo por estar nessa posição de julgar ou…? 

 

Andréa Pachá - Acho que esse tipo de sentimento de angústia é muito pessoal, mas isso foi 

compartilhado sim. Não tinha ninguém ali feliz por estar julgando um processo dessa natureza, não 

tinha ninguém ali achando que estava salvando a República por estar julgando um processo dessa 

natureza. Foi uma triste participação, que faz parte da sua função. Você tem que julgar, você julga, 

mas não foi com prazer que se julgou um processo dessa natureza, foi muito duro. 

 

Tânia Rangel - O CNJ teve dois regimentos. No segundo, se fica mais latente, no primeiro, isso 

não está lá expresso, mas a gente acredita que tenha havido a prática. Na função da Corregedoria, o 

ministro corregedor, o conselheiro corregedor do CNJ, chamava alguns conselheiros, também do 

CNJ, em alguns momentos, para ajudá-lo nessa função de Corregedoria, não é? Na Segunda 

Instância ele pode… “Na Segunda Instância é ótimo”. No segundo regimento, fica claro que o 
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corregedor, uma vez que receba um processo, pode designar aquele processo para algum outro 

conselheiro para que aquele conselheiro seja relator. 

 

Andréa Pachá - Ah, isso não tinha no… não, não. 

 

Tânia Rangel - É, isso não tinha no primeiro. Mas chegou a haver essa prática em algum 

momento? 

 

Andréa Pachá - Não, você instaurava o processo disciplinar e esse processo, uma vez instaurado, 

era distribuído para um conselheiro.  

 

Tânia Rangel - Ah, sim. 

 

Andréa Pachá - Esse era o procedimento. 

 

Tânia Rangel - A instauração se dava no âmbito da Corregedoria e… 

 

Andréa Pachá - Não, a instauração se dava no plenário. O corregedor fazia uma sindicância, 

juntava os documentos e levava para o plenário, para o plenário dizer se instaurava ou não um 

processo administrativo disciplinar, como um recebimento de denúncia. A partir dali é que 

começava. Se o plenário dissesse “sim, está instaurado o processo”, distribuía-se para um relator e 

esse processo começava, havia citação e, enfim, havia defesa, havia produção de provas. E esse 

processo nós só começamos, não concluímos. 

 

Diego Werneck - Uma última pergunta. Com relação à deliberação na sessão plenária, como vocês 

se sentiam com relação ao modelo da TV Justiça, por exemplo? Isso chegou a ser discutido em 

algum momento? 

 

Andréa Pachá - Assim, isso foi no final, quando comecei no Conselho não havia gravação da 

sessão. E as sessões eram mais rápidas, isso era visível. Quando começou a se gravar a sessão, as 

sessões ficaram mais longas. Sou sempre a favor da transparência, sempre, porque acho muito legal 

a experiência das pessoas verem como funciona, como as instituições funcionam. Então é legal você 

poder assistir a uma sessão do Senado, você poder assistir a uma sessão da Câmara, você assistir a 

uma sessão do Supremo. Mas acho que isso precisa ser conversado, pois o tempo da televisão não 

pode ser o tempo da duração de um julgamento. Assim, há processos que são muito instigantes para 
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você acompanhar, e outros processos que se eternizam pela visibilidade. Hoje todo mundo, você 

está ao vivo o tempo todo, você está falando, acho que isso faz parte desse momento. Mas lá no 

Conselho mudou, mudou o tempo de duração dos votos, isso foi perceptível. E tínhamos o hábito, 

às vezes, de resumir, porque é natural que você, porque uma coisa é você julgar aqui e você 

resumidamente fala, “todo mundo entendeu? Ok.”. Agora, quando você sabe que aquela sua decisão 

vai ser transmitida e que alguém vai ver… E não é nem um problema de informalidade, você 

precisa ser mais claro, porque se não como as pessoas vão imaginar que é feito um julgamento? 

Então são… 

 

Diego Werneck - Mais exaustivo até, não é? 

 

Andréa Pachá - Claro. Então isso acaba impactando o tempo, nem sei se agora continuam 

gravando a sessão. 

 

Marco Vannuchi - Tenho uma pergunta. Pelo que você disse e que a gente sabe, o presidente do 

CNJ tem uma preponderância muito grande no estabelecimento da pauta. Você concorda com isso? 

Acha que ele tem essa capacidade? 

 

Andréa Pachá - Acho que em um órgão colegiado, quanto mais plural for a discussão, tanto sobre 

a pauta quanto sobre os projetos, mais rico fica o trabalho. Então acho que nosso sistema é 

presidencial, é importante que o presidente tenha autonomia para algumas ações. Agora, acho que a 

pauta é um tipo de processo, especialmente no Conselho Nacional de Justiça, em que estamos 

falando de gestão, de uniformização de algumas ações, que talvez discutida e compartilhada 

administrativamente, enriquecesse o resultado do trabalho. Acho que seria importante que os 

conselheiros participassem da construção da pauta e discutissem isso, ainda que coubesse ao 

presidente a palavra final, ou o resultado final dessa reunião. Acho que é importante ouvir, trazer, 

porque às vezes tem coisas em que você não está nem pensando e que algum conselheiro pode 

contribuir e montar uma pauta mais consistente. 

 

Tânia Rangel - Sobre isso, uma pergunta que esqueci de fazer: o ministro [Nelson Azevedo] 

Jobim, quando foi presidente do CNJ, nas sessões do plenário, não votava. Ele presidia e não 

votava. Você pegou a presidência da ministra Ellen e do ministro Gilmar, eles votavam? 

 

Andréa Pachá - Não. 
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Tânia Rangel - Também não. 

 

Andréa Pachá - Só quando havia empate, então eles votavam. 

 

Tânia Rangel - É, acho que o primeiro a votar foi o [Antonio Cezar] Peluso. Acho que ele votava 

quando ele… 

 

Andréa Pachá - Não sei, não sei, mas nenhum dos dois. 

 

Tânia Rangel - A última pergunta. Na sua experiência já na magistratura, e como conselheira do 

CNJ, você consegue ver alguma mudança no Judiciário, antes do CNJ e depois? 

 

Andréa Pachá - Ah, com certeza.  

 

Tânia Rangel - Que mudança seria essa? 

 

Andréa Pachá - Acho que depende muito do Tribunal. Acho que a experiência, se você contar a 

história do CNJ a partir da experiência dos tribunais que não tinham nenhuma estrutura, eles vão 

achar que o CNJ foi a melhor coisa que aconteceu para o Judiciário nessa última década, pois se 

você visitar alguns tribunais, Nordeste, os servidores adoram a atuação do CNJ pela formação 

permanente, pela otimização do trabalho, pela gestão, então acho que essa experiência é muito rica. 

E há tribunais que tinham mais autonomia e que precisaram se submeter a alguns comandos que 

muitas vezes mais criam problemas do que soluções, pois como temos estados muito diferentes e 

realidades muito diferentes, é natural que isso aconteça. Então há uma resistência e há uma certa 

irritação com a atuação do CNJ, “poxa, já está tudo certo, as coisas estão funcionando, está tudo 

indo bem, para que tem que parar isso tudo para inserir dados, para fornecer, para mandar ofício?”. 

A grande reclamação desses tribunais que já funcionavam com alguma eficiência é a quantidade de 

burocracia que o CNJ impõe na hora do preenchimento de formulários, de dados, de informações, 

isso percebo tanto como juíza, quando tenho que parar para dar alguma informação, prestar alguma 

informação, quanto na administração, acabamos quase tendo que criar uma estrutura para atender à 

demanda do CNJ, o que não é eficiente. Estamos falando em enxugar, em ser mais ágil, em 

administrar de uma forma melhor, mais célere… você imaginar que tem que criar estrutura para 

atender a uma demanda cuja finalidade você não consegue perceber, isso incomoda. Então, talvez, 

se as coisas forem mais claras, se os projetos forem mais longos, se o prazo para implantação for 

maior, você consiga entender a necessidade… 
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Tânia Rangel - E para esse prazo maior de implantação seria necessário também o mandato do 

conselheiro ser maior que dois anos ou não tem necessidade… 

 

Andréa Pachá - Não, acho que dois anos é bom. Aliás, na AMB temos uma experiência, mudou 

recentemente, são três anos sem reeleição, que também é um modelo que funciona bem, três anos é 

um bom prazo. Porque a recondução, que é possível, nem sempre existe, mas no Conselho é 

possível. E o que acontece no Conselho é que, como quase todos os conselheiros saem no mesmo 

momento, parece que cada vez que muda o Conselho é preciso começar tudo de novo. E os 

conselheiros saem em períodos diferentes da mudança na presidência, então são duas mudanças em 

dois anos que impactam, claro, isso impactaria o funcionamento de qualquer órgão. Então é difícil, 

até você tomar o pé do que está acontecendo… isso é uma crítica que faço a quase todos os lugares 

onde trabalhei no espaço público, a interrupção dos projetos, a solução de continuidade… sabe, a 

gente não tem a cultura da continuidade. Então, quando você trabalha com planejamento 

estratégico, que você deixa pautado, isso é importante, porque você compromete quem chega, o 

projeto não vai ser interrompido, você já tem um… os tribunais já ficam sabendo quais são os 

próximos passos, do contrário você é surpreendido, “agora vai começar tudo de novo”. Então é 

isso… 

 

Tânia Rangel - E agora acho que é a última pergunta, sobre a questão da Ouvidoria. A Ouvidoria é 

bem… junto com o CNJ, na própria emenda constitucional 45, já há menção a ela, mas o próprio 

CNJ vai se preocupar com ela um pouco mais a frente. 

 

Andréa Pachá - Só em 2009 foi criada a Ouvidoria do CNJ. 

 

Tânia Rangel - Já no final… E depois a obrigatoriedade de que os tribunais também a criem. E 

hoje você ocupa a Ouvidoria aqui do TJ aqui do Rio [de Janeiro]. 

 

Andréa Pachá - Do Tribunal, é. 

 

Tânia Rangel - Qual é o papel institucional da Ouvidoria e a relação dela com o Tribunal, com a 

sociedade… como você vê isso? 

 

Andréa Pachá - Acho que a Ouvidoria é um canal de acesso do cidadão. Então é um espaço de 

escuta. A partir dos dados que chegam por esse canal, se você amplia a escuta, porque aqui comecei 
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a fazer um projeto muito legal que é da escuta ativa, porque o ouvidor fica esperando a demanda 

chegar. Como temos no Rio [de Janeiro] um projeto da Justiça Cidadã, que é um projeto que cria 

lideranças comunitárias e as forma para ter acesso à Justiça, são cursos regulares e longos, comecei 

a levar a Ouvidoria para esses espaços, para buscar dessas pessoas que deveriam chegar à Justiça 

quais são as demandas, quais são as dificuldades. E, quando você tem esses dados, você consegue 

encaminhar algumas sugestões, tanto para a presidência quanto para a Corregedoria, para algumas 

comissões que cuidam de Juizados Especiais… Acho que é uma ferramenta importante para a 

administração. A minha preocupação aqui foi implementar a Lei de Acesso à Informação, que é 

outra coisa que tem muita resistência na vida pública, a informação. A cultura é da desinformação, 

então quando você fala: “olha, tem que ser claro, tem que ser público, as pessoas têm que saber o 

que está acontecendo”, é muito engraçado. Porque no primeiro momento que criamos isso, e as 

perguntas chegavam, você mandava a pergunta para o setor responsável responder, a resposta era 

quase sempre a mesma: “ah, mas por que quer saber disso?” [risos], como se fosse preciso ter uma 

justificativa para perguntar, para querer saber. Então, é legal esse espaço, é um espaço fundamental 

para a administração, para a gestão, é um espaço que pode ajudar no estabelecimento de políticas de 

eficiência, de… Às vezes você precisa de um mutirão em um Juizado que está com menos 

funcionários, isso é muito importante, você usar esses dados da Ouvidoria para se organizar. E é 

importante também que a Ouvidoria seja permeável ao que se critica, porque se você procura a 

Ouvidoria e você encontra justificativa pela ineficiência, você nunca mais vai procurar a Ouvidoria, 

“olha, isso é assim mesmo, não adianta…”, um ano, o processo está esperando um ano para a 

sentença, “ah, mas olha, não se preocupa não, isso é assim mesmo”, a pessoa nunca mais vai voltar. 

Então, assim você desqualifica o Judiciário e a Ouvidoria. Mas é um lugar muito rico, de todos 

esses espaços que ocupei, o CNJ, as Varas, a Associação, a experiência que tem me dado mais 

consistência, da falta que ainda temos para avançar e para melhorar como Poder, é esse espaço da 

Ouvidoria. 

 

Tânia Rangel - E no CNJ, esqueci de perguntar isso, você fazia parte de qual comissão? 

 

Andréa Pachá - Eu presidia a Comissão de Acesso à Justiça, Conciliação e Juizados Especiais. 

 

Tânia Rangel - E quem estava com você nessa Comissão? 

 

Andréa Pachá - Era o Mairan… O Mairan não, o Maurique, o Jorge [Antônio] Maurique e o [José] 

Adonis. 
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Tânia Rangel - O Adonis.  

 

Andréa Pachá - É. 

 

Tânia Rangel - Andrea, muito obrigada, foi um prazer. 

 

Andréa Pachá - Obrigada a vocês, fiquei aqui falando horas [risos]. 

 

Marco Vannuchi - Obrigado.  

 

Diego Werneck - Prazer. 

 

Tânia Rangel - Ah, acho que foi ótimo, foi muito bom. 


