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Tânia Rangel - Boa tarde. Primeiro, ministro, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade 

em nos conceder esta entrevista, e gostaríamos que o senhor começasse se identificando, falando 

nome, data de nascimento, filiação, e como surge a sua trajetória no Direito. 

 

Antônio de Pádua - O meu nome é Antônio de Pádua Ribeiro, nasci em Pará de Minas, Minas 

Gerais, no dia 22 de outubro de 1940. Sou filho de Evaristo Firmiano Ribeiro e Maria Antonieta 

Ribeiro. Os estudos da primeira parte, o estudo primário, fiz na própria cidade de Pará de Minas, e 

também o curso ginasial. Já o curso secundário, o segundo grau, foi no Rio de Janeiro. Terminei o 

curso secundário no Colégio Pedro II, no Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A partir da 

minha formatura no segundo grau me mudei para Brasília, foi exatamente na época da fundação de 

Brasília, e aqui fiz o curso de Direito na Universidade de Brasília, terminei o curso em 1967. Desde 

então, me dediquei à área jurídica. 

 

Christiane Jalles - Ministro, posso voltar um pouco? Os seus pais tinham alguma relação com o 

Direito? O seu pai? 

 

Antônio de Pádua - O meu pai, ele fez o curso de Direito. Agora, naquela época, a faculdade não 

tinha sido reconhecida. Mas ele tinha bons conhecimentos jurídicos, ele na época, quer dizer, isso 

nos anos [19]30, [19]20, ele auxiliava muito, na cidade, aqueles que precisavam de recorrer à parte 

jurídica. A minha mãe, não. Era filha de fazendeiros e sempre foi ligada a essa parte rural. O meu 

bisavô paterno, Fidélis Evaristo Firmiano Ribeiro, foi um dos fundadores de Pará de Minas. Quer 

dizer, nasci no ato da fundação da cidade, cuja cópia eu até tenho aqui. E o meu bisavô era coletor 

de rendas. O meu avô, o filho de Fidélis Evaristo, Antônio Carlos Firmiano Ribeiro, também ele 

era... Esse era uma pessoa assim de cultura alta, porque, para a época, ele era formado... ele não era 

formado, mas era coletor federal. Ele era coletor de impostos, então tinha um relacionamento 

grande, não é? Porque naquela época o coletor viajava a cavalo por regiões amplas, não é? E assim, 
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esse era o meu avô. O meu pai, conforme disse, era ligado à área jurídica, mas foi também 

fazendeiro. Ele plantou algodão, exatamente na época em que veio a Segunda Guerra Mundial.  

 

Christiane Jalles - Que sorte! [risos] 

 

Antônio de Pádua - [risos] É, mas não... Ele teve sorte, mas não foi de muita sorte porque o 

comércio ficou paralisado, não é? Foi um problema seriíssimo, mas ele conseguiu se recuperar, o 

que não aconteceu com muitos fazendeiros que plantavam algodão. E assim foi, a vida lá era uma 

vida assim, que misturava muito essa parte rural, e paralelamente a cidade foi desenvolvendo. Uma 

cidade assim, que hoje tem uns 100 mil habitantes, uma cidade que tem um nível muito bom, 

inclusive econômico, porque ela fica a uma meia distância de Belo Horizonte, a uns 100 

quilômetros de Belo Horizonte, não é uma cidade dormitório, é uma cidade que tem vida própria. 

Então isso é interessante. Agora, a minha mãe, conforme disse, de ascendência rural, e os pais 

fazendeiros, avós fazendeiros, bisavós fazendeiros. Era uma fazenda enorme, que veio desde o 

Império e foi sendo retalhada de acordo com o desenvolver dos tempos, por herança. Hoje a fazenda 

ainda existe, é a Fazenda da Cachoeira, mas é uma fazenda mais restrita, em termos de tamanho, 

por que a maior parte dos familiares foi se dedicando a outras atividades e a parte rural foi ficando 

deixada de lado.  

 

Christiane Jalles - E na UnB
1
? 

 

Tânia Rangel - Não, eu queria um pouquinho antes. A sua ida para Brasília, ela se dá para o senhor 

ir estudar na UnB, ou ela se dá por algum outro motivo e o senhor aproveita e estuda na UnB? 

 

Antônio de Pádua - Por outro motivo. Na época, eu estava muito bem no Rio, bem que eu digo 

para um garoto de 18 anos, não é? Eu fazia revisão dos anais da Câmara dos Deputados e, ao 

mesmo tempo, dava aulas particulares e era inspetor de alunos no Colégio Pedro II. Então tinha uma 

atividade ampla para quem tinha 18 anos. Mas fiz um concurso para revisor da Imprensa Nacional, 

pelo DASP
2
, e poderia vir para Brasília, que na época tinha uma vantagem muito grande, pois eles 

pagavam em dobro quem viesse para Brasília. Então, pensei e disse: “Eu vou até Brasília 

experimentar para ver se convém lá permanecer e...” Porque as vantagens econômicas eram muito 

grandes. Não só havia essa chamada dobradinha, quer dizer, que se ganhava o dobro que se ganhava 

                                                 
1
 Universidade de Brasília. 

2
 Departamento Administrativo do Serviço Público. 
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no Rio, mas havia também o serviço extraordinário. Esse serviço extraordinário fazia triplicar o 

salário. Então, naquela idade, começando com um cargo público federal por concurso público, e 

com o salário triplicado, achei que fosse uma vantagem grande e disse que seria uma 

irresponsabilidade que eu não viesse até Brasília para verificar se conviria ficar ou não nesse cargo. 

E vim e fui muito bem recebido, extremamente bem recebido na Imprensa Nacional. Era a 

construção de Brasília. Nós não tínhamos conforto igual ao que temos hoje, mas era uma cidade de 

pioneiros, uma cidade que estava se construindo, e todos muito animados com aquela nova vida. Eu 

me adaptei muito bem, aliás, não tenho grandes dificuldades para me adaptar em lugar nenhum. E 

diante disso fiquei, mas fiquei pouco tempo na Imprensa Nacional, fiquei um ano e meio, mais ou 

menos. Fiz logo um concurso para a Câmara dos Deputados. Técnico, era... era auxiliar judiciário. E 

depois de um ano e pouco, outro concurso também, que era já para oficial judiciário... 

 

Tânia Rangel - Na Câmara dos Deputados. 

 

Antônio de Pádua - Na Câmara dos Deputados. E passei nesses concursos logo, passei com boa 

classificação e fui logo nomeado. E em razão disso fiz uma carreira na Câmara dos Deputados e fui 

até assessor da Mesa da Câmara. Eu assessorei dois presidentes: o [João] Batista Ramos, que era 

deputado federal de São Paulo, e o José Bonifácio Lafayette de Andrada, que era de Barbacena, de 

Minas Gerais, é da família do patriarca da independência. Adquiri uma experiência muito grande no 

Congresso, porque na qualidade de assessor da Mesa da Câmara eu assistia sessões, auxiliava o 

presidente na solução de questões de ordem e matérias desse tipo. Então me deu uma vivência 

muito grande e fiquei conhecendo todos os deputados, eu tinha que conhecer, pois a política 

apresenta vários meandros, não é? Então o presidente tem que saber o que está acontecendo, para 

que possa tomar as decisões sem ferir suscetibilidades e, enfim, é uma tarefa que exige não só a 

parte jurídica, mas também a parte do conhecimento dos deputados, das suas várias tendências 

políticas e tudo mais. Mas, no dia 13 de dezembro de 1968, foi baixado o Ato Institucional nº 5, e 

quando foi baixado esse ato institucional eu era assessor do presidente da Câmara, José Bonifácio 

Lafayette de Andrada. Então assisti um fato muito interessante, quando ele foi cobrado pelo Celso 

Passos, filho do ministro Gabriel [de Resende] Passos, de dedo em riste, que ele deveria ser mais 

Andrada e menos “Zézinho”. [risos] Fiquei olhando... Zézinho Bonifácio. Mas o Bonifácio 

respondeu de maneira, fez um gesto lá para ele assim, bastante ríspido, e evidentemente não aceitou 

pelo seguinte, porque ele queria que o José Bonifácio, presidente da Câmara, fizesse aquele mesmo 

ato do Andrada, que fez a continência para os canhões no Rio. Ora, mas em Brasília, naquela época, 
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era uma cidade que você, o Congresso, existia o Congresso, mas não existia povo ali no Congresso, 

então a atitude dele simplesmente seria um nada, ele não ia se prestar. O que ele ia fazer, 

simplesmente... Ele conhecia bem a razão da revolução e tudo, ele tinha muitos parentes generais e 

tudo mais, então era um homem que tinha sentido de realidade. Fechou-se o Congresso e, no que 

me diz respeito, nós não tivemos nenhum prejuízo financeiro, mas nunca gostei de coisas negativas, 

ficar falando sem trabalho, e fui fazer curso de especialização em Direito na Universidade de 

Brasília. 

 

Christiane Jalles - Isso o senhor já tinha se formado? 

 

Antônio de Pádua - Tinha me formado, me formei em [19]67, formei... 

 

Christiane Jalles - Foi na segunda turma, não é? 

 

Antônio de Pádua - Na segunda turma, na segunda turma de bacharéis. 

 

Christiane Jalles - Como foi estar na UnB num momento em que a UnB foi invadida, também foi 

um período complicado o que senhor fez graduação em Direito, não é? 

 

Antônio de Pádua - Foi um período muito complicado por isso, porque havia uma luta muito 

grande de ideologias. E em razão disso eram greves se sucedendo, isso era um problema sério, 

muitas greves, retardando o desenvolver dos cursos. Eu mesmo, na fase inicial, comecei com 

Economia, porque não pensava em fazer Direito, comecei com Economia. Eu tinha feito já 

vestibular para Economia no Rio de Janeiro, na faculdade ali da, em São Cristóvão mesmo, 

Faculdade do Estado do Rio de Janeiro. É, fiz, passei muito bem, aliás, fui até o primeiro colocado 

do vestibular, porque eu gostava muito de Matemática. Então o que eu pretendia mesmo fazer era 

Engenharia ou então Matemática, sempre gostei de Matemática. Mas, como vim aqui para Brasília, 

fiz outro vestibular e fui fazer Economia, que me permitiu me atualizar em matemática. Ainda não 

havia essas outras faculdades. Havia só Direito, Administração e Economia na parte inicial, não é? 

E entrei logo em 1962. Então foi bom para mim, para me manter atualizado em Matemática, mas na 

Câmara, como fiz carreira muito rápido, Direito passou a ser mais importante para o meu próprio 

trabalho, por isso é que passei para Direito, foi ocasional. E tive uma facilidade muito grande na 
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carreira jurídica, que foi uma carreira também com que eu tive muita sorte. Fiz uma carreira rápida, 

relativamente rápida. 

 

Christiane Jalles - Algum professor marcou muito o senhor nesse período na UnB? 

 

Antônio de Pádua - Muitos professores excelentes, eram professores de alto nível. O professor 

Roberto Lyra Filho, que era professor de Penal, o pai dele era catedrático no Rio de Janeiro, 

excelente professor; o professor Luiz Vicente Cernicchiaro também, foi depois meu colega, 

ministro do Tribunal Federal de Recursos, ótimo professor. O professor Romildo Bueno de Souza, 

que também depois foi meu colega ministro do Tribunal Federal de Recursos, e vários outros 

professores de alto nível. A Universidade de Brasília, na fase inicial, realmente começou muito 

bem, então o nível do curso era um nível realmente bem elevado. O Pereira Lyra, que era ministro 

do Tribunal de Contas, ele atuou durante o governo Getulio Vargas. Ele também foi meu professor 

de Direito Civil. Enfim, eram professores de muito, de grande conhecimento jurídico, o que era uma 

característica de Brasília, porque como os tribunais superiores, os órgãos superiores do governo 

vieram para cá, com isso... O Victor Nunes Leal, outro grande professor, tanto é que foi ministro do 

Supremo, não é? E vários outros assim, que vieram para Brasília, passaram a lecionar, isso foi 

muito bom para quem aqui estava, porque pôde fazer um curso com pessoas experimentadas e de 

grande conhecimento jurídico. Não só conhecimento, mas também com visão prática do Direito, 

não é? 

 

Christiane Jalles - E a turma? Como era sua turma, seus colegas de turma? 

 

Antônio de Pádua - De turma? Ah! É, houve um problema nessa época, que foi o seguinte: quando 

sobreveio a revolução, para que as turmas não seguissem as mesmas do início até o fim, como era 

tradição no Brasil, eles criaram um sistema semestral. Então havia variações. As turmas nem 

sempre seguiam as mesmas do início até o fim. Mas, na minha turma, eram mais ou menos uns 50, 

60 alunos, e muitos deles são advogados muito conhecidos e pessoas, assim, de alto nível jurídico. 

O Reginaldo Oscar de Castro foi presidente da OAB
3
, foi meu colega, o... Agora está me faltando o 

nome dele, mas é um grande advogado em Belo Horizonte, um dos maiores escritórios do Brasil e 

da América Latina também.  

 

                                                 
3
 Ordem dos Advogados do Brasil. 
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Tânia Rangel - Sacha Calmon [Navarro Coelho]? 

 

Antônio de Pádua - Não, Sacha Calmon foi juiz federal quando eu era ministro do Tribunal, 

também é uma pessoa de alto valor, um grande tributarista... É o Ordelho de Azevedo Sete, hoje 

tem um escritório, é um dos maiores da América Latina. Esse também foi meu colega. E assim nós 

temos diversos... O Dácio Vieira, que hoje é o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, foi meu colega também. Enfim, é uma turma de nível muito bom, é que não me recordo de 

nenhum colega que não tenha se dado bem na profissão. 

 

Christiane Jalles - E o senhor termina... O senhor está na Câmara e continua na Câmara? Não, não 

é? 

 

Antônio de Pádua - Não, na Câmara então veio, conforme eu estava lhe dizendo, sobreveio o Ato 

Institucional nº 5. Com o Ato Institucional nº 5 o Congresso ficou paralisado, não havia mais 

sessões, não funcionava, tudo paralisado. E achei que deveria prosseguir na minha função jurídica, 

falei: “Afinal de contas sou advogado, não vou ficar aqui chorando nos corredores, se perder o 

dinheiro, estão me pagando meu salário, mas quero prosseguir na minha carreira, me formei, sou 

advogado.” Aí fui fazer um curso de pós-graduação na Universidade de Brasília e meu professor era 

um grande jurista, um dos maiores juristas brasileiros, Moacyr Amaral Santos. Moacyr Amaral 

Santos era catedrático de processo civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 

ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi meu professor e me convidou para ser assessor 

jurídico dele no Supremo. Então fui ser assessor jurídico dele no Supremo, fiquei lá durante dois 

anos e aprendi muito. Ser assessor jurídico do Supremo me permitiu conhecer todos os tipos de 

processos nos vários estados. Isso foi um investimento jurídico fantástico para mim. Logo em 

seguida fiz o concurso, primeiro concurso para Procurador da República. Passei também no 

concurso e fiz a carreira de Procurador da República até Subprocurador-Geral da República. 

Também fiz uma carreira muito rápida. Por quê? Porque quando fiz o concurso, que era o primeiro, 

havia muitas vagas e, em razão da minha classificação, eu tinha que ser empurrado para que 

abrissem vagas nas categorias iniciais. Por isso fiz uma carreira muito rápida. Entrei em 1972, 

Procurador da República, e já em 1979 eu era Subprocurador-Geral da República, sendo que eram 

três. Era Procurador de terceira, segunda, primeira, para chegar a Subprocurador-Geral. Então, 

como Subprocurador-Geral da República, fui depois indicado para o Tribunal Federal de Recursos, 
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fui ministro do Tribunal Federal de Recursos, logo em seguida, em 1980. [19]79 Subprocurador-

Geral da República e [19]80 ministro do Tribunal Federal de Recursos. 

 

Christiane Jalles - Na Procuradoria Geral o senhor se lembra de algum caso que tenha sido 

marcante, durante esse período em que o senhor esteve atuando como Procurador? 

 

Antônio de Pádua - Olha, são muitos casos assim em que eu atuei, mas dando parecer junto ao 

Supremo Tribunal Federal. Então eram casos... Mas assim, casos que chegam ao Supremo sempre 

são casos importantes, não é, mas para que eu pudesse recordar teria que dar uma olhada, porque o 

número de casos que já decidi é... São muitos milhares, não é, então precisaria assim de fazer... 

 

Christiane Jalles - Mas o senhor se lembra o que teve de caso, porque é um período quente da 

história política brasileira. 

 

Antônio de Pádua - Então, assim, o que posso... Aí sim, posso dar um depoimento nesse sentido, 

da seguinte forma: nunca recebi nenhuma interferência de nenhum general, de nenhum militar. 

Sempre dei o parecer de acordo com meus conhecimentos jurídicos, a minha ciência e a 

consciência. Então esse é um aspecto positivo. E ,aliás, creio que está em harmonia com o 

pensamento do general, que foi o primeiro chefe da revolução, o...  

 

Christiane Jalles - [Humberto de Alencar] Castelo Branco. 

 

Antônio de Pádua - Castelo Branco. Ele disse, é uma expressão dele, que queria juízes, leis 

revolucionárias, e não juízes revolucionários. Em outras palavras: “Com o Judiciário eu não me 

meto, vocês decidam como queiram. As leis, sim, nós é que... É o poder, é o poder militar, lei é para 

ser cumprida, nós baixamos as leis, agora vocês apliquem as Constituições.” E diante disso, eu era 

do Ministério Público, que era o órgão fiscal da lei. Então nós dávamos o parecer de acordo com o 

que achávamos que deveríamos dar, sem qualquer interferência. Nunca recebei nenhum pedido ou 

interferência de um militar relativamente à atuação. 

 

Christiane Jalles - E como foi a ida do senhor para o Poder Judiciário? Foi por indicação? 
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Antônio de Pádua - A ida foi o seguinte... A indicação foi o seguinte. É que, do Tribunal de 

Recursos, havia membros que tinham que ser do Ministério Público Federal, que era de livre 

escolha. 

 

Tânia Rangel - Do quinto, não é? 

 

Christiane Jalles - É, do quinto. 

 

Antônio de Pádua - É, do quinto. Não era quinto, na época não era quinto. A Constituição previa, a 

Constituição de [19]46, ela previa exatamente... Não sei se era um ou dois que tinham que ser do 

Ministério Público Federal. E por livre escolha do presidente da República. O que aconteceu na 

época? Eu era professor universitário, dei aulas aqui no Centro Universitário de Brasília, que é o 

CEUB, Centro Universitário do Distrito Federal, e tinha centenas, milhares de alunos, de Direito.  

 

Tânia Rangel - O senhor dava aula de que matéria? 

 

Antônio de Pádua - Teoria Geral do Processo, Processo Civil e Prática Forense. É claro, como 

eram muitos alunos eu tinha muitos assistentes, muitos me ajudavam, eu era titular de Prática 

Forense e de Teoria Geral do Processo e Processo Civil. Então, em razão disso tive muitos alunos, e 

muitos alunos gostavam de mim e ocupavam cargos importantes na administração. Eles se 

empenharam muito para que eu fosse escolhido. E foi quando fui escolhido, na época o General 

Figueredo era o presidente da República. Eles então se empenharam nesse sentido, e em me indicar 

para o Tribunal Federal de Recursos. 

 

Tânia Rangel - O senhor se lembra do nome de algum ex-aluno que possa ter se empenhado e 

que... 

 

Antônio de Pádua - Os que trabalhavam lá, nós tínhamos por exemplo Inocêncio Mártires Coelho, 

que era assessor jurídico da Presidência, depois foi ser Procurador-Geral da República. O Paulo 

Costa Leite, depois foi ser meu colega, inclusive, no STJ
4
, presidente do STJ. O Cataldo, que era 

assistente jurídico do DASP, e era uma pessoa também muito competente. Então essa turma toda, 

junto com vários outros, inclusive da área militar... Eu não me lembro, é que eram muitos alunos, 

                                                 
4
 Superior Tribunal de Justiça. 
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muita gente, mas eles então se empenharam... Acharam que dos subprocuradores-gerais gostavam, 

tinham um bom relacionamento comigo, então insistiram que eu fosse. Deu certo, essas coisas que a 

conjuntura ajuda, não é, mas é uma escolha política. Aí, sim, pois até então só tinha feito concurso 

público. Fiz concurso público para a Imprensa Nacional, dois para a Câmara, para Procurador da 

República, depois já não havia mais concursos, essa foi uma escolha política.  

 

Tânia Rangel - E o general... o presidente Figueredo, ele chegou a conversar com o senhor antes da 

indicação, ou não? 

 

Antônio de Pádua - Não, não conversou comigo. Não, ele foi... E sei que ele escolheu, que havia 

vários concorrentes, que eram os outros subprocuradores-gerais. Concorreram também, era um 

direito que tinham, e tivemos que concorrer e ele me escolheu. 

 

Tânia Rangel - Dentro do Tribunal Federal de Recursos o senhor exerceu também a posição de 

corregedor, não foi? Como foi esse trabalho, quais eram as condições na época, que tipo de 

demanda tinha a Corregedoria do Tribunal Federal de Recursos, na época? 

 

Antônio de Pádua - A rigor, fui o primeiro corregedor-geral da Justiça Federal. No Tribunal de 

Recursos não cheguei a ser corregedor. Foi, quando foi... 

 

Tânia Rangel - Ah, foi para o STJ. 

 

Antônio de Pádua - Foi para o STJ. Então, foi aliás outra Corregedoria que, na prática, eu montei, 

porque o ministro José Cândido era o corregedor, foi o último corregedor do Tribunal Federal de 

Recursos, ou seja, atuando sobre a Justiça Federal de Primeira Instância, o ministro José Cândido. 

Então ele completou o mandato já como ministro do Superior Tribunal de Justiça, e logo em 

seguida eu assumi. Então fui o primeiro ministro eleito pelo Superior Tribunal de Justiça para ser 

corregedor-geral da Justiça Federal. Foi uma época de instalação dos tribunais regionais federais. 

Então foi uma época realmente, assim, bastante difícil em termos de... Estava começando algo 

novo, não é? Cada Tribunal Regional Federal, que era uma espécie de uma parcela do Tribunal 

Regional de Recursos, nas cinco regiões em que se situam esses tribunais. Então houve realmente 

uma mudança grande, estrutural, da Justiça. E a criação, evidentemente, do Superior Tribunal de 

Justiça. 
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Christiane Jalles - Quero voltar um pouco, e perguntar se quando o senhor chega ao Tribunal de 

Recursos, se o senhor tem um estranhamento. Ou seja, a diferença da Procuradoria para o Poder 

Judiciário, se havia naquele momento, se não havia, como é que foi essa entrada no Poder 

Judiciário? 

 

Antônio de Pádua - Olha, não tive problema, entrei até muito, relativamente, para a época então, 

muito novo, não é? Porque a idade mínima era de 35 anos e entrei com 39. Então, na época era 

bastante, bem novo, lá. Mas não tive maior problema, porque como Subprocurador-Geral da 

República eu atuava junto ao Tribunal Federal de Recursos e antes, como assesssor... como 

Procurador, dava parecer junto ao Supremo. Órgão, aliás, do qual eu tinha sido também assesssor 

jurídico... conhecia a jurisprudência, conhecia a terminologia, não tive nenhum problema de 

relacionamento com os ministros, sempre me dei muito bem com todos eles. Então não tive, assim, 

maiores dificuldades, não tive... O máximo sentido foi uma ligeira adaptação, assim, quando se 

entra em qualquer órgão colegiado, mas não tive dificuldades. A parte jurídica, então, nenhuma, 

porque eu realmente já estava versado naquilo que implicava a atuação do tribunal. Não houve 

surpresa nenhuma. 

 

Christiane Jalles - A dinâmica, a rotina, era muito parecida da Procuradoria para o Tribunal? 

 

Antônio de Pádua - É. Era a dinâmica... é um pouco diferente, porque num você decide e a decisão 

vale, e na outra você opina sobre, não é? Como deve ser, então... 

 

Tânia Rangel - Tem a questão do colegiado, que na... 

 

Antônio de Pádua - Colegiado você tem que relatar, sustentar suas posições, sofre a crítica dos 

outros colegas, tem que rebater as críticas. Coisas desse tipo, mas muito normal no meio jurídico. 

Nunca, não houve problema nenhum nessa parte de atuação, não, porque... Realmente, muitas vezes 

a pessoa vem de um setor muito diferente, e então tem mais dificuldade. Mas eu, por acaso, atuei no 

Supremo Tribunal Federal como assessor, depois como Procurador da República, e depois como 

Subprocurador-Geral junto ao Tribunal Federal de Recursos. Então já sabia mais ou menos o 

funcionamento, não tive maior dificuldade, não. 
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Tânia Rangel - Aqui acho que seria legal a gente deixar registrado, também, que já naquela época 

as decisões do Tribunal Federal de Recursos podiam ser recorridas até o Supremo Tribunal Federal, 

não é isso? 

 

Antônio de Pádua - É, sim. O Tribunal Federal de Recursos era um tribunal de apelação federal. 

Das suas decisões cabia recurso extraodinário para o Supremo Tribunal Federal. É igual, da mesma 

maneira, os tribunais de Justiça dos estados, às suas decisões cabia recurso extradordinário para o 

Supremo Tribunal Federal. Era simplesmente um tribunal de apelação. Um tribunal de apelação 

especial por que, conforme se sabe, ele foi criado exatamente para resolver um problema de crise do 

Supremo Tribunal Federal. Na época da sua criação, em 1948, o Supremo Tribunal Federal estava 

com um volume de causas muito grande, porque ele julgava a apelação das causas de interesse da 

União Federal e de entidades públicas federais. As apelações iam para o Supremo. Então, com ele 

extremamente sobrecarregado, se criou o Tribunal Federal de Recursos, com a missão de julgar 

esses recursos apelatórios, basicamente. E o tribunal cresceu muito. Nessa época o problema foi 

adquirindo uma dimensão muito grande, e se viu necessária uma outra providência, não só para 

descongestionar o Supremo, ou seja, [evitar] uma segunda crise do Supremo Tribunal Federal, mas 

para descongestionar o próprio Tribunal Federal de Recursos, que não dava mais conta de julgar o 

volume de processos que chegava até ele. Por isso é que ele foi desdobrado em cinco tribunais 

regionais federais, e o Supremo, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, deixou de julgar as 

matérias infraconstitucionais, ou seja, os recursos extraordinários versando matéria 

infraconstitucional. Passou a julgar recurso extraordinário, só versando matéria constitucional. 

 

Tânia Rangel - Isso acontece na Constituinte, não é? O senhor participou de forma ativa na 

Constituinte. A gente gostaria que o senhor nos relatasse como foi essa experiência. Primeiro, como 

surge essa designação dentro do Tribunal Federal de Recursos, quem fazia parte dessa comissão do 

tribunal, e como foi então a atuação do senhor junto à Constituinte. 

 

Antônio de Pádua - É o seguinte... Surgiu a Constituinte e havia necessidade de se acompanhar as 

alterações relativas ao Poder Judiciário junto à Constituinte, pois é um Poder muito técnico e 

qualquer defeito de redação, uma vírgula, um “e” a mais ou a menos causa uma diferença muito 

grande, não é? Nessa época, o Tribunal Federal de Recursos resolveu criar uma comissão de 

acompanhamento da Constituinte, isso foi feito pelo ministro Evandro Gueiros Leite, que era o 

presidente do Tribunal. E me convidaram para participar da comissão e para presidi-la. Estabeleci 
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duas condições para aceitar a missão: a primeira condição é que nós só iríamos cuidar de matéria 

institucional, relativa ao Poder Judiciário. Matéria relativa a vantagem, magistrado, vantagem de 

servidores, disso nós não iríamos tratar. Disse eu que isso é questão de sindicato, de órgãos que 

defendem os interesses de classe. Então, essa era a primeira. Segundo, que o que nós 

deliberássemos não precisaria se levar a cada hora ao conhecimento do Plenário, porque a 

Constituinte funcionou sábado, domingo, férias e feriados. Então seria inviável, no desenvolver dos 

trabalhos da Constituinte, submeter ao Tribunal cada uma das emendas que fôssemos apresentar, 

cada sugestão que fôssemos apresentar. E isso foi uma condição que eles aceitaram plenamente, 

tinham total confiança em mim e na comissão, sabiam que nós saberíamos interpretar bem o 

pensamento de todos os colegas. E assim foi feito. Essa comissão foi muito respeitada no Congresso 

porque sabia-se que nós não estávamos tratando de interesse pessoal. Isso foi importantíssimo, ser 

respeitado, saber que quando era sugerida uma emenda pela comissão, era algo institucional e não 

de interesse pessoal, de qualquer ministro. Diante disso, nós, com o apoio de outros órgãos e tudo, 

oferecemos várias medidas importantes, e muitas com êxito. Existe até um livro que publica essas 

emendas todas que foram oferecidas pela nossa comissão. Defendemos a autonomia do Poder 

Judiciário, não só administrativa mas orçamentária, porque o Poder Judiciário, antes da 

Constituição atual, era um subpoder do Estado. O presidente do Supremo ficava de mão estendida 

junto ao ministro da Fazenda, pedindo audiência para obter verba orçamentária para o Poder 

Judiciário. Então, isso era... aviltava muito o exercício da função do Judiciário, ele não tinha 

autonomia para criar varas, para planejar a sua própria administração. Três emendas 

importantíssimas nós obtivemos: autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário; 

iniciativa das leis orçamentárias na parte relativa ao Poder Judiciário; a liberação, até o dia 20 de 

cada mês, de cada parcela constante do orçamento relativo ao Judiciário. Então isso deu uma 

autonomia importante ao Poder Judiciário e isso... Verá que isso tem muita importância relativa 

para o CNJ
5
, essas medidas. Lembrem-se de autonomia financeira e orçamentária, vocês vão ver 

por quê. E também a nova estrutura do Poder Judiciário, com a criação do Superior Tribunal de 

Justiça e a criação dos tribunais regionais federais. Podia parar um pouquinho? Só para...  

 

Christiane Jalles - Claro, eu ia sugerir isso.  

 

                                                 
5
 Conselho Nacional de Justiça. 



13 

 

   

Antônio de Pádua - Mas então estava relatando a questão da Constituinte, não é? A estrutura do 

Judiciário, falei naquelas medidas de interesse geral, nós trabalhamos na comissão da Constituinte, 

e a outra foi realmente da reestruturação do Poder Judiciário quanto à criação de novos órgãos. 

 

Christiane Jalles - Antes que o senhor avance, posso voltar um pouco? Fiquei bastante intrigada 

quando o senhor disse que a comissão conseguia interpretar um pensamento institucional do 

tribunal. Como foi gestado esse pensamento? Vocês tinham encontros, vocês se reuniam 

informalmente? O que, como é que vocês debatiam o próprio Judiciário nesse momento? A gente já 

está no período da redemocratização, não é? Grandes mudanças já acontecendo, início do governo 

[José] Sarney [de Araújo Costa], você já tem um aumento de demanda para o Judiciário. Como é 

que vocês estão refletindo sobre essas questões e de certa forma formando, conformando um 

pensamento, uma linha de ação para atuar na Constituinte? 

 

Antônio de Pádua - Não, exatamente. É que por... A estrutura do Poder Judiciário ficou como 

engessada durante muito tempo. O país crescendo muito, a demanda do... em vias de aumentar 

bastante e aumentando o número de causas, e a estrutura era a mesma. Então era necessário que se 

tomassem medidas para que a estrutura do Judiciário acompanhasse o desenvolvimento do país. A 

Justiça era quase uma Justiça de elite, não é? Quer dizer, o povo não tinha praticamente acesso ao 

Poder Judiciário. Era limitado esse acesso. E por isso se precisava repensar o Poder Judiciário, de 

tal maneira a que se tivesse em conta que o centro de tudo é o cidadão. E nós tínhamos, portanto, 

que dar condições ao cidadão para exercer os direitos inerentes à cidadania, entre os quais o de 

acesso ao Poder Judiciário. Lá no tribunal, é claro que informalmente nós conversávamos, então 

sabíamos mais ou menos as opiniões. E sempre conversávamos também, um colega ou outro, nos 

aconselhávamos, para que pudéssemos realmente exprimir esse pensamento. Mas o que não era 

possível era reunir o tribunal a cada... Não era... É porque é difícil reunir um colegiado. Férias, 

feriados, a Constituinte começou sem observar o projeto inicial. Por exemplo, se a Constituinte 

tivesse começado com o projeto Arinos, talvez a Constituição pudesse ficar até mais perfeita do que 

a atual. Mas começou do nada! Emendas e mais emendas, milhares, não sei se 20, 30, 50 mil 

emendas, que foram sendo compostas pelas várias subcomissões, depois comissões, e assim por 

diante. Então foi um trabalho impressionante aquele feito para surgir essa Constituição. Quer dizer, 

ele começou do geral para o especial, sem partir de um projeto, com essa amplitude toda. E eu sabia 

qual era a ideia básica que tinha o Tribunal Federal de Recursos. Basicamente, o que ele queria era 

criar o Tribunal Superior Federal, ou seja, desdobrar o Tribunal Federal de Recursos em cinco 
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tribunais regionais federais e criar um Tribunal Superior Federal, com jurisdição sobre os cinco 

tribunais regionais federais. É claro que ele não seria contra criar o Superior Tribunal de Justiça, 

mas achava que seria quase impossível criar o Superior Tribunal de Justiça, porque a diferença está 

em que o Superior Tribunal de Justiça ia exercer jurisdição sobre a Justiça Federal e a estadual, não 

é? Então ele não acreditava. Mas eu sempre estive convicto de que o Brasil necessitava criar o 

Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo em termos de interpretação da lei federal e que 

também zela pela eficácia da lei federal. Sempre tive essa convicção. Não era nenhuma novidade, 

não fui eu que inventei isso. Já vi estudos, uma comissão presidida pelo... Acho que pelo Instituto 

dos Advogados de São Paulo, presidida pelo Teotônio Negrão, tem um livro de processo civil, ele já 

é falecido, um grande jurista, mas ele escrevia aquele Código de Processo Civil com as anotações, 

só que cada anotação dele era... Só um grande jurista tinha condição de fazer aquilo, não é? Então 

ele já tinha, em [19]65, previsto essa nova estrutura judiciária. A Comissão Arinos também 

endossou isso. E eu estava convicto de que essas outras soluções não estavam, assim, na direção, 

propriamente, que deveria tomar a nova estrutura do Poder Judiciário. Então nós oferecemos 

emenda criando o Superior Tribunal de Justiça, e, nas várias etapas, essa emenda foi sendo 

acolhida, até na subcomissão do Poder Judiciário, que foi presidida por um deputado de 

Pernambuco, o deputado... Estou vendo a figura, um deputado muito simpático... mas não estou me 

lembrando do nome dele, pode ser que daqui a pouco me lembre. Mas o... Egídio Ferreira Lima, 

deputado Egídio Ferreira Lima. Então ele teve vários contatos conosco, nós oferecemos várias 

emendas que ele acolheu, e a partir daí o STJ foi incluído na Constituinte. 

 

Christiane Jalles - Como foi a relação com o relator, que era o deputado Plínio [Soares de] Arruda 

Sampaio, de São Paulo? 

 

Antônio de Pádua - Não, não, o relator geral da Constituinte... 

 

Christiane Jalles - Não, da subcomissão. 

 

Antônio de Pádua - Da subcomissão foi o Egídio, dessa etapa foi Egídio Ferreira Lima. 

 

Christiane Jalles - É? Egídio não foi o presidente, não? 

 

Antônio de Pádua - Creio que ele foi... Não sei, não sei se foi o presidente ou o relator. 



15 

 

   

 

Tânia Rangel - Acho que o relator foi o Egídio e o presidente foi o Plínio. 

 

Christiane Jalles - Ah, pode ser. 

 

Antônio de Pádua - Acho que foi isso. Acho que foi isso, mas o Plínio também não ofereceu 

nenhuma... Eu acho que ele pensava da mesma maneira, porque senão não teria sido... 

 

Tânia Rangel - O Plínio era oriundo do Ministério Público estadual paulista, não é? 

 

Antônio de Pádua - Era, ele era. Mas foi o Egídio. Eles acolheram e incluíram o texto, e a partir... 

O Supremo Tribunal Federal não esperava criar o Superior Tribunal de Justiça, e nem o Tribunal 

Federal de Recursos, não é? Mas, a partir daí, ele não saiu mais do texto, até que a Constituição foi 

promulgada. Porque na etapa final o relator foi o senador [José] Bernardo Cabral, e o Bernardo 

Cabral, nós tivemos também uma atuação junto a ele direto, porque ele... É o que eu disse, ele 

confiava na nossa comissão, porque nós não estávamos tratando de benefício pessoal, mas só dessa 

parte institucional. E eles tinham confiança, porque para redigir termos técnicos na Constituição, se 

não estiver muito de acordo com o sistema, aquilo cria mais dificuldades do que soluções. Então, 

por isso, permitiu. O texto foi ficando e foi sendo aperfeiçoado, em termos das competências do 

Supremo, das competências do STJ, mas, em suma, o que significa é isso: foi implantado um novo 

tribunal nacional, com exercício na Justiça Federal e estadual. Em suma, significa isso. O Supremo, 

que julgava recurso extraordinário versando matéria constitucional e infraconstitucional, passou a 

julgar recurso extraordinário versando apenas matéria constitucional. E isso significa mais, porque 

já há distorções no exercício; durante esse período, várias distorções já surgiram. Porque o 

Supremo, é claro que ficou um pouco ressentido com a criação de outro tribunal tão importante, que 

a ideia é que o Supremo seja uma corte exclusivamente constitucional, não é, exclusivamente 

constitucional. E o Superior Tribunal de Justiça, a corte máxima em matéria infraconstitucional. 

Então tudo que diz respeito ao dia a dia das pessoas, que diz respeito à cidadania, ele é o tribunal da 

cidadania, direito civil, penal, comercial, consumidor, tudo isso, a última palavra, lá. Matéria 

constitucional, Supremo. Mas o que está acontecendo? O Supremo passou a, na verdade, absorver 

competência do Superior Tribunal de Justiça, e dou exemplo disso. O habeas corpus, era para o 

Supremo julgar habeas corpus apenas contra decisões proferidas em causas originárias da 

competência do Superior Tribunal de Justiça, mas ele está julgando habeas corpus de tudo! Então 
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está virando uma corte penal! Se for à sessão, às sessões das turmas, é só habeas corpus, é da 

matéria penal. Qual a consequência disso tudo? Impunidade, porque o Supremo decidiu, de acordo 

com a Constituição, que se presume... há presunção de inocência. Realmente isso é muito 

importante, um princípio importante. E até quando vai a presunção de inocência? Até o trânsito em 

julgado da decisão. Então, hoje, como se pode levar tudo quanto é matéria até o Supremo, o que 

acontece?  

 

Christiane Jalles - Não termina. 

 

Antônio de Pádua - Cai tudo em prescrição pela pena em concreto, ou seja, impunidade total. O 

crime compensa, entendeu? Isso precisa sofrer novas alterações. Outro dia mesmo falei isso no 

lançamento daquele último livro lá pelo STJ, os alertei. O STJ está se transformando em uma corte 

de passagem. Quer dizer, toda matéria de direito público, em regra, vai até o Supremo. Não é para 

ser isso. O Miguel Reale [Júnior] tinha uma visão muito clara. Ele achava que o Supremo devia 

decidir matéria constitucional em tese, não em concreto, porque é isso que gera distorções, e gera... 

O Supremo tem andado em certas dificuldades. Vocês se lembram de vários casos. O problema das 

algemas, isso é matéria, do jeito que decidiram? É difícil esse problema das algemas. Isso tem que 

ser decidido em nível de delegado e de juiz, não no... Não é... É um problema que não tem sentido. 

Estados Unidos, prendeu, algema, às vezes até para a proteção do próprio preso. Se há abuso, que o 

juiz corrija através do habeas corpus ou através de uma determinação política, mas... Súmula, de 

caráter geral, que é súmula vinculante, que eles aprovaram em termo, isso não tem sentido nenhum. 

E coisas desse tipo. Julgamento empatado, eu nunca tinha visto na vida. Lembro que o caso do 

Ficha Limpa empatou! Isso não existe em órgão colegiado. Empatou julgamento da Ficha Limpa? 

Por quê? É o que estou dizendo. Quando se quebra o sistema, começam a aparecer essas distorções. 

Então acho, em prol do próprio Supremo, que é uma corte importantíssima, de grande tradição, 

fundamental no país, que precisa ser valorizado, é um órgão importantíssimo, mas acho que precisa 

clarear melhor essa competência. Ele hoje julga ação declaratória de constitucionalidade e 

declaração de inconstitucionalidade. Ele tem, ele julga das leis em tese. Isso é muito importante, 

porque já evita outras ações, nós temos um sistema de controle de constitucionalidade incidenter 

tantum, quer dizer, qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade da lei e qualquer tribunal, por 

maioria absoluta de seus membros. Mas o que acontece quando isso se dá? O que acontece é o 

seguinte, é que no Brasil nós chegamos a um ponto em que a lei, isso era um princípio que estudei 

quando fiz o curso de Direito, a lei se presume constitucional. No Brasil, na prática, a lei está se 
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presumindo inconstitucional. Isso significa... Como se traduz isso de forma prática? Insegurança 

jurídica! Então a insegurança jurídica no Brasil é total! Ou seja, uma empresa que quer se instalar 

aqui não sabe o que vai acontecer amanhã, o imposto que vai pagar, quais são as suas obrigações 

trabalhistas, o que vai acontecer. Por quê? A legislação muda a toda hora, a jurisprudência altera a 

toda hora, quando chega no Supremo já pode mudar tudo de novo e às vezes o próprio Supremo tem 

mudado a jurisprudência dele próprio, então isso aí... O povo, de um modo geral, já está observando 

isso que está... Há uma insegurança jurídica. Um país da dimensão do Brasil, com a sua projeção 

econômica mundial, realmente é um país que tem tudo, uma riqueza, tem tudo para ser uma 

potência, mas no entanto ele está sacrificado por esse cipoal legislativo que gera insegurança 

jurídica. E é o Judiciário que precisa, de fato, encontrar meios eficazes para produzir decisões em 

tempo útil e garantir a segurança jurídica, não é? Então isso é o que acho realmente necessário 

fazer. Por isso essa nova estrutura do Poder Judiciário, que eu relatei rapidamente, não é. 

 

Tânia Rangel - Eu queria voltar um pouquinho. O senhor comenta que a criação do STJ não era de 

todo estranha ao Tribunal Federal de Recursos, que ele já tinha essa ideia, de pelo menos ter os 

tribunais regionais federais e ele ficar como um órgão acima disso em razão da quantidade de... 

 

Antônio de Pádua - Não, o Tribunal Superior Federal seria o seguinte... O Tribunal Superior 

Federal é para normatizar... Ele exerceria uma função igual à do Tribunal Superior do Trabalho. Os 

regionais do trabalho não decidem matéria trabalhista? Então, o Tribunal Superior Federal ia fazer o 

mesmo, quer dizer, a matéria que ele julgava, de direito público, de interesse da União, autarquia, 

empresa pública federal, ele ia uniformizar as interpretações, ia ser uma função mais restrita. 

 

Christiane Jalles - O STJ, nesse ponto, então, é um avanço para a proposta de vocês? 

 

Antônio de Pádua - É um avanço muito grande, não é? 

 

Christiane Jalles - E quem encampou a proposta do STJ na Constituinte? 

 

Antônio de Pádua - Não, quem encampou evidentemente foram os deputados, as lideranças. Mas 

base... Foi muito importante o senador Bernardo Cabral, foi importante o Egídio Ferreira Lima na 

fase das subcomissões, e depois o senador Bernardo Cabral, que se convenceu que realmente era a 

melhor solução, inclusive já preconizada pela comissão Arinos. Ele se convenceu de que era mesmo 
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a melhor solução. E penso que o correr do tempo tem mostrado que não existia outra solução, que 

ela foi seguindo, assim, o natural das coisas. Veio o Tribunal de Recursos para resolver a primeira 

crise do Supremo, assoberbado de causas. Depois o próprio Tribunal Federal de Recursos estava em 

crise por causa do aumento do volume de causas, veio o Supremo Tribunal Federal também com 

um volume impressionante de causas, outra crise do Supremo. Então o STJ veio a resolver essa 

segunda crise do Supremo, e a criação dos regionais resolver a crise do Tribunal Federal de 

Recursos. Crise, aliás, que já está voltando, já há uma série de providências que precisam ser 

tomadas para resolver esse problema. 

 

Tânia Rangel - E uma das outras emendas que o senhor comenta que propõe, como ela era vista 

pelo Tribunal Federal de Recursos, a questão da autonomia administrativa e financeira dos 

tribunais? 

 

Antônio de Pádua - Ah, todos... Isso era consenso geral, isso nós não estávamos fazendo nada 

demais, a não ser interpretar o entendimento de todo o Poder Judiciário, todo o Poder Judiciário. 

Isso é fundamental. Veja que com o... Depois da Constituição, o número de causas voltou... 

aumentou extraordinariamente, porque todos passaram a ter um sentido maior de cidadania. 

Aumentou demais o volume de causas. Se não se pudesse planejar o próprio Judiciário, se o próprio 

Judiciário não pudesse criar mais vagas, ampliar a estrutura Judiciária, o quadro de funcionários, 

tudo isso, simplesmente a Justiça ia ser algo, assim, uma miragem, não é? Quer dizer, não seria, não 

ia prestar o serviço que a população exige da Justiça. 

 

Christiane Jalles - Que outras iniciativas, ações, vocês defenderam, essa comissão defendeu na 

Constituinte? 

 

Antônio de Pádua - Nós ficamos mais adstritos a essa questão do Poder Judiciário. O básico foi 

isso, quer dizer, primeiro fazer com que o Poder Judiciário deixasse de ser um subpoder e passasse 

a ser um poder do Estado, igual ao Legislativo e ao Executivo. Essa foi a primeira coisa, com 

aquelas providências que citei, aquelas emendas. E segundo essa nova estrutura, que foi importante. 

Isso foi o básico. Agora, além disso havia, e isso foi se seguindo, outras medidas se seguiram. A 

criação dos Juizados Especiais estaduais, depois a criação dos Juizados Especiais federais, isso tudo 

foi feito por causa do volume de causas aumentando e visando a distribuir com mais rapidez a 

justiça e atender a população. Então isso foram medidas que se seguiram. Mas essas foram as 
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medidas básicas, e isso, com relação ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria, posso 

responder outras perguntas. E então a partir daí nós já podemos também verificar essa questão do 

controle externo do Poder Judiciário. 

 

Tânia Rangel - É, essa é a minha próxima pergunta. Ou seja, na Constituinte surgiu também esse 

debate, sobre a necessidade ou não de criação de um órgão que exerceria um controle externo ao 

Poder Judiciário. Essa proposta que é feita na Constituinte vai tramitando e no último relatório da 

subcomissão é que ela perde, não consegue a quantidade de votos. A comissão chegou a ser 

consultada, ela chegou a se manifestar a esse respeito? E como foi isso, houve esse 

acompanhamento? 

 

Antônio de Pádua - Nós fomos totalmente contra o controle externo do Judiciário do jeito que 

estavam colocando. 

 

Tânia Rangel - Por quê?  

 

Antônio de Pádua - Porque eles queriam criar um órgão fora da magistratura para controlar o 

Judiciário. E isso, em termos de cidadania, era um desastre! O Mário Covas [Júnior], que foi 

governador de São Paulo, tinha uma frase muito interessante, ele dizia assim: “O poder que não tem 

condição de autocontrolar-se, não tem condição de ser poder.” Então, o que se precisava era criar 

mecanismos no próprio Poder Judiciário que pudessem controlar o exercício das funções 

judiciárias. Quer dizer, que pudessem punir juízes, servidores ou serventuários da Justiça que 

praticassem deslizes, que desvirtuassem o exercício das suas funções, e também que pudessem 

planejar o próprio Judiciário. Então isso é que era fundamental, criar um órgão assim. Agora, um 

órgão externo, formado de pessoas fora do Judiciário, isso era simplesmente negar a existência do 

Poder, não podíamos admitir uma coisa dessas, nem hoje. Isso é um absurdo que se faria. O grande 

problema nosso foi o seguinte, é que essa palavra “controle externo”, depois houve CPI
6
 do 

Judiciário, essas coisas todas, então controle externo passou a ser uma espécie de remédio para 

resolver todos os problemas do Judiciário, como se eles se resolvessem com a expressão “controle 

externo, vamos dar controle externo neles”. É claro que não é isso, não se resolve problema dessa 

maneira, não é? Essas expressões simbólicas despertam um grande apelo popular, porque o povo 

não gosta de raciocinar. Então, quando você fala assim: “controle externo”... Elas são simbólicas, é 
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 Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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o que o Hitler adotou muito na época do nazismo. Então, “controle externo neles”... O Judiciário 

tem que ter controle externo, mas o que é controle externo? Pergunto porque... Você sabia o que era 

controle externo? Não é? Porque eles podiam estar se suicidando em termos de cidadania e 

defendendo o controle externo, que era um absurdo que o povo não estava entendendo e uns, de má 

fé, jogando isso para o povo. Mas, felizmente, a Constituinte derrubou: “Não sei, esse tema está 

muito controverso, vamos tirar.” Tiraram, fizeram muito bem. Mas ele voltou, passou a ser debatido 

em termos de... Uma discussão ampla, não é? Houve uma CPI do Poder Judiciário, que teve um 

estardalhaço danado, mas não apuraram grandes coisas, tudo que havia lá já estava sendo apurado. 

Grande parte já estava até... os juízes respondendo a processos e tudo mais. Mas foi muito bom 

criar. Aí, sim, foi algo bastante estudado e muito bem posto, criar um Conselho, e isso foi objeto de 

várias emendas, vários estudos, mas depois chegaram a essa solução muito interessante, de criar um 

Conselho que é órgão do Poder Judiciário, mas composto por pessoas do Poder Judiciário e de fora 

do Poder Judiciário. É o que acontece com o Conselho Nacional de Justiça, ele é formado de juízes, 

de ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o corregedor é o ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, desembargadores, um ministro também do Tribunal Superior do Trabalho, não 

é? Enfim, a composição dele, representante da sociedade, do Ministério Público, isso foi algo 

importante... 

 

Tânia Rangel - Nessa discussão sobre a questão do controle externo, depois que passa a 

Constituinte, há o projeto do Hélio [Pereira] Bicudo, e depois só no ano 2000 é que realmente, 

através de emenda, é modificado o projeto dele. Então entra essa questão do Conselho Nacional de 

Justiça como é hoje, que já veio esse projeto da Câmara. Nesse momento, o STJ já fazia o 

acompanhamento disso na Câmara, ou ele vai fazer isso só mais para a frente, no Senado? 

 

Antônio de Pádua - Não, desde... Em toda fase nós acompanhamos isso por uma outra comissão 

que criaram e que presidi também. Porque era um assunto de extraordinária relevância para o 

Judiciário e para o povo brasileiro. E muita mistificação estava por trás dessa expressão “controle 

externo”, conforme disse. Tirar autonomia do Poder Judiciário, quer dizer, colocar pessoas 

estranhas para atuar, visando o controle das funções administrativas, das funções judiciárias, isso 

poderia se deslocar para o controle da própria função jurisdicional, tirar autonomia do juiz de 

decidir com a sua ciência e com a sua consciência. Isso é um desastre! Isso poderia fazer até com 

que prevalecessem os interesses do poder econômico, das elites, seria desastroso para o país. Mas, 

conforme disse, em razão dessa mistificação, em razão desse símbolo que passou a ser o controle 
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externo, isso foi compreendido na época pelas pessoas que deveriam. Mas, felizmente, prevaleceu o 

bom senso e se arranjou essa fórmula interessante, dentro da Constituição, que é o órgão do Poder 

Judiciário, um Conselho formado por membros do Poder Judiciário e gente de fora. E não é 

novidade, porque no Eleitoral também nós temos advogados que são, não são do Poder Judiciário, 

compõem o Eleitoral, não é, são órgãos mistos, também. Então foi uma forma bem razoável de 

controlar o Judiciário. E isso era necessário, era fundamental, quanto a isso ninguém... Todos 

sabiam que era necessário, salvo os corporativistas. Aqueles que tinham excesso de corporativismo, 

é claro, não queriam mexer. Por exemplo, os Tribunais de Justiça dos estados eram várias ilhas que 

nós tínhamos, no país, de pessoas que se julgavam acima da Constituição e das leis: “a Constituição 

e as leis para os outros, para mim, não!” Entendeu? Infelizmente havia isso... Não para todos, 

porque tinha muita gente, grande parte era gente que tinha visão pública, essa era a maioria, mas 

havia muitos que agiam dessa maneira. Em certos estados mais atrasados o desembargador era mais 

do que o presidente da República, ele fazia o que bem queria. As verbas! Havia tribunal, estou me 

lembrando, em que a verba do tribunal era mais do que toda a Justiça do estado! Quer dizer, o 

tribunal caía no dinheirão, nepotismo, tudo isso, uma trapalhada grande, e a Justiça de Primeira 

Instância quase zerada. O Piauí, por exemplo, era assim. Portanto o Brasil era bastante complicado 

nessa parte. Nós tínhamos estados em que havia verdadeiros absurdos em termos de estruturação do 

Judiciário, em termos de gastos das verbas relativas ao Poder Judiciário, em termos de nepotismo, 

em termos de pagamento a juízes. Por exemplo, havia... Logo no início do Conselho se baixou uma 

portaria regulamentando o pagamento do juiz, que não pode ultrapassar o teto hoje estabelecido. 

Mas o que eles faziam? Toda uma mecânica de aumento de salário! Por exemplo, se o sujeito 

exercia a presidência de turma, eles criavam gratificação para presidência de turma, ficava lá um 

ano, dois anos, recebia aquilo, depois eles diziam: “Não, o vencimento é irredutível”, então 

incorporavam aquilo. Depois presidente de sessão incorporava, vice-presidente do tribunal, 

presidente. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, porque eram gratificações pro tempore. Se ele 

dissesse que, em exercício do cargo, em razão de despesas maiores e tudo, isso ainda se justificava, 

mas incorporar aquilo?! E várias outras dessas. Então, isso... Esses desmandos gerais que estavam 

ocorrendo. Em termos disciplinares nem se fala, também! O que acontecia? Eles não apuravam, 

porque eram colegas. Por exemplo, em termos de Primeira Instância às vezes se apurava o 

corregedor, o tribunal, com dificuldades, mas às vezes se apurava. Agora, quando era tribunal o que 

acontecia? Eram colegas, que estavam trabalhando todo dia, que um sentava ao lado do outro, as 

famílias se conheciam, isso gerava dificuldade para punir alguém. E outras vezes adotavam todo 

tipo de sistema, uma pena às vezes extremamente branda, outra hora o processo não andava, 
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prescrevia, enfim, a coisa corria assim, como se não existisse Constituição e lei para essas pessoas. 

Diante disso, de um Brasil formado de muitas ilhas, se precisava criar um órgão que pudesse coibir 

os desvios do exercício das funções de magistrados, de serventuários da Justiça, e também dos 

cartorários, porque os cartórios, também... atuação bastante complicada em termos da nossa 

tradição aqui no Brasil, até hoje, até hoje. Pois bem, mas por isso, e além disso, para coibir esses 

desvios, também para zelar pelo bom exercício da função judiciária, ou seja, verificar a estrutura 

daquilo que estava impedindo que fluísse a administração da Justiça. A solução das lides, que é a 

função precípua do Poder Judiciário. E precisava tirar todos esses empeços. Como? Planejando, 

verificando as obstruções, qual é a razão da obstrução. E isso era realmente uma função que tinha 

que ser exercida em relação a toda a Justiça do país. Daí que o Conselho veio com essa projeção 

maior. Eu, até no início, tive grandes dificuldades, é claro que os magistrados receberam com uma 

desconfiança muito grande o Conselho Nacional de Justiça, principalmente depois daquela 

campanha do controle externo. Então tive de, primeiro, explicar bastante que o Conselho não veio 

para destruir, mas para construir, não veio para desagregar, mas para agregar a todos, para trabalhar 

em favor do Poder Judiciário. Ele não veio para desunir, mas para unir. Todos aqueles que 

quisessem realmente exercer uma função pública, conscientes de que essa função significava 

administrar de forma eficaz a Justiça, teriam de trabalhar seguindo certas regras transparentes, 

claras, que pudessem refletir aquilo que realmente estava ocorrendo dentro do Poder Judiciário. 

Parti do princípio por isso, porque um órgão pequeno, ainda mais quando entrei, não tinha nada, 

tinha, acho, pude requisitar inicialmente um ou dois juízes e uns dois ou três funcionários, sem 

nada. E mesmo em termos filosóficos, o Conselho não deve ser um órgão grande, uma 

megaestrutura. Aí começa a se precisar de controle para o próprio Conselho. E nós começamos, não 

acabamos com isso nunca. Então, nós tínhamos que trabalhar não só o Conselho, mas também a 

estrutura existente, porque todo tribunal tem as Corregedorias que atuam relativamente à Primeira 

Instância, e tem o... o próprio tribunal apura os desvios relativos aos seus integrantes. Então isso é 

que deve funcionar normalmente. E, se o corregedor aqui recebe uma reclamação, ele solicita para 

ver como é que está; se está funcionando, tudo bem. Se não está, ele avoca. Ou se é um caso muito 

grave ele abre logo um processo originariamente. Daí aquela discussão sobre se um Conselho, se a 

competência seria concorrente ou subsidiária relativamente às outras Corregedorias, aos outros 

controles existentes. Felizmente, venceu o posicionamento da ministra Eliana [Calmon Alves], que 

sempre foi o nosso. Para mim, na minha época nem se debatia, porque nós funcionamos assim, sem 

problema nenhum. Aí surgiu isso, se prevalecesse essa tese, simplesmente era melhor acabar com o 

Conselho, ficava “tudo como dantes no quartel d’Abrantes”.  
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Christiane Jalles - Posso voltar um pouco? Porque o senhor tem uma vivência, uma experiência 

muito importante nessa parte de pensar a estrutura do Poder Judiciário e as mudanças pelas quais o 

Poder Judiciário passa no Brasil. Então eu queria voltar lá para [19]88, quando temos a 

Constituição. A Constituição é promulgada em outubro e se decide pela criação do STJ e dos cinco 

tribunais federais. Então o senhor participa de uma série de comissões de estudos para pensar como 

seria a implantação dessa nova estrutura, não é. Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi 

esse experiência. Se o senhor sabia dos obstáculos, como pensar essa estrutura... 

 

Antônio de Pádua - A experiência foi assim, grande. No tocante à estrutura, conforme disse, foi... é 

uma estrutura que tinha pessoas que já haviam pensado sobre ela: Theotonio Negrão, Comissão 

Arinos... Então já havia isso. Agora, em termos pragmáticos, houve por exemplo a questão da 

implantação da Justiça Federal. Era um problema complexo implantar todos esses tribunais 

regionais. O que aconteceu de início? Teria de se puxar juiz de Primeira Instância para compor os 

tribunais. E esvaziava-se a Primeira Instância. Então se precisou, evidentemente, fazer vários 

concursos para suprirem essas vagas. Além do mais, precisou de... Falava-se até em extinção da 

Justiça Federal, mas as providências que se tomaram, inclusive quem atuou inicialmente de maneira 

muito importante foi o ministro Lauro [Franco] Leitão, que tinha sido deputado federal... no sentido 

de interiorizar a Justiça Federal. 

 

Tânia Rangel - Antes ela ficava restrita só às capitais, não é? 

 

Antônio de Pádua - Só restrita às capitais. E, por delegação, julgavam as causas da União no 

interior as Justiças estaduais, causas relativas ao INSS
7
, causas, execuções fiscais, coisas totalmente 

estranhas à atuação deles. Então, isso aí viram que foram medidas, eu mesmo durante a minha 

presença criei, consegui criar varas, muitas varas interiorizadas, e hoje isso está se desenvolvendo 

de maneira rápida, não é? No estado do Rio, São Paulo, Minas, houve muitas varas no interior. 

Portanto veja como a capilaridade da Justiça, em termos de reestruturação, passou a acontecer. Foi 

uma mudança grande. Mas tivemos, evidentemente, umas dificuldades, também. Porque é 

interessante, as pessoas esquecem daquilo que são. Os juízes federais viviam reclamando dos 

tribunais, que os tribunais, o Tribunal de Recursos, fazia as coisas sem que eles fossem ouvidos e 

tal. Não era bem assim, o tribunal era até muito acessível aos juízes, era um tribunal cuidadoso 
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nessa parte de valorizar os juízes. Mas eles logo subiram para os tribunais regionais federais e 

esqueceram que antes eram juízes. Então, ao elaborar o orçamento, nunca ouviam os diretores de 

foro, nunca se preocuparam com isso e passaram a gerir o Poder Judiciário de acordo com uma 

concepção ocasional da administração do tribunal. 

 

Tânia Rangel - Praticavam o mesmo vício que alguns estados faziam. 

 

Antônio de Pádua - O mesmo vício! Então foi mais isso, aos poucos, havia o Conselho da Justiça 

Federal, foi minorando um pouco, e hoje já está diminuindo bastante em razão do Conselho 

Nacional de Justiça, pois os orçamentos passam pelo Conselho Nacional de Justiça. Então veja 

como é importante. Houve uma padronização, foi uma coisa por que lutei sempre muito no 

Conselho Nacional... No Conselho da Justiça Federal, ainda, e não consegui, no início, porque eles 

assumiram os tribunais e acharam... Nessa época teve a emenda e foi implantado o poder 

correcional do Conselho da Justiça Federal. Outra coisa que nós lutamos, lutamos na primeira etapa, 

perdemos, depois conseguimos que prevalecesse. Então o poder correcional também do Conselho 

da Justiça Federal. Pois o que acontecia? Ele decidia coisas interessantes para a Justiça, quer dizer, 

de padronização, em termos de informática, padronização de equipamentos, tudo isso, mas era 

simplesmente isso, não fazia ou não cumpria, fazia como queria, do jeito que queria. Então a 

questão estava se perdendo de controle também. Porque o importante era o seguinte: se você 

padroniza, os custos caem. Por exemplo, se você vai comprar computadores. Uma coisa é comprar 

um computador, outra é dez computadores, cem mil, não é? Um software, você pode elaborar um 

software que valha para vários setores. E é diferente de comprar vários softwares que muitas vezes 

não falam entre si. Então tudo isso implicou num replanejamento. Eu, aliás, também atuei muito 

nessa área de informática. Antes da internet, no chamado Sistema RENPAC
8
, que interligou a 

Justiça de Primeira Instância na rede nacional de pacotes, depois foi a internet outro plano de 

informática, depois no STJ outro plano, sempre partindo nessa direção que está sendo seguida da 

virtualização dos processos, que é inexorável que se chegue a isso, e que se está alcançando já em 

nível bastante elevado. Por isso essa reestruturação fez surgir vários problemas de capilaridade 

maior da Justiça de primeiro grau, de solucionar essas questões de relacionamento da Justiça de 

primeiro grau, da Justiça de primeiro grau com os tribunais, essa questão de gerir de maneira eficaz 

os recursos públicos, utilizando padronizações, evitando dispêndios desnecessários de dinheiro 
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público. Então, já nessa época, tentamos isso no Conselho da Justiça Federal. Hoje isso está 

adquirindo um controle maior com o Conselho Nacional de Justiça, felizmente.  

 

Christiane Jalles - É... 

 

Antônio de Pádua - Aliás, é importante dizer o seguinte. Ao tomar essas medidas, nós nunca 

quisemos asfixiar a iniciativa. Iniciativa todos devem ter. Vamos ter iniciativa, vamos ser criativos. 

Agora, vamos discutir entre nós qual é a melhor solução e implantá-la, entende? Então não é 

questão de fazer isso para impor uma decisão autoritária. Sempre fui contra impor decisão, gosto 

primeiro de debater, depois de todos saberem bem os objetivos. A partir daí, sim. Você deliberou? 

Então vamos cumprir aquilo, porque todos já têm consciência daquilo que tem que ser feito. Que 

nem essas decisões que se toma com frequência, que às vezes você não cumpre porque nem sabe 

como vai cumprir aquela decisão, porque ela não foi amadurecida. É muito comum ver esse tipo de 

providência, não é? 

 

Christiane Jalles - O senhor esteve à frente do Conselho da Justiça Federal em [19]98, ou seja, dez 

anos já dessa nova estrutura da Justiça Federal funcionando. Mas logo no iniciozinho, o senhor 

também vai ser corregedor, entre [19]89 e [19]91, o corregedor-geral da Justiça Federal. Também 

está implantando, de certa forma, a Corregedoria na Justiça, nessa nova Justiça Federal, não é? 

 

Antônio de Pádua - E no viés da Justiça Federal, e depois na do Conselho Nacional de Justiça. 

 

Christiane Jalles - Como foi ser corregedor na Justiça Federal? Quais foram os seus principais 

desafios? 

 

Antônio de Pádua – Foram esses que estou dizendo. Porque ele é o órgão que cuida da gestão 

financeira e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. E também de toda essa 

parte financeira, orçamentária e administrativa. Então, toda essa parte de gestão, de planejamento e 

gestão, é pelo Conselho. Lá é que se elabora o orçamento, se faz a distribuição das verbas 

orçamentárias e tudo isso. Mas, no início, com certas atuações em torno de áreas específicas, como 

a informática, eu tive dificuldade, porque os tribunais, o Conselho tinha poder correcional, o 

Conselho da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal. Tinha poder correcional, então os 
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tribunais cumpriam? Eles compravam o computador que queriam, o estoque que queriam, 

implantavam o sistema informático deles sem ser em conjunto, porque... 

 

Tânia Rangel - Isso é um custo de comunicação. 

 

Antônio de Pádua - Exatamente, com prejuízo e gastando dinheiro público, prédios! Eu sempre 

sustentei: “Olha, prédios, nós devemos ter uma planta, que serviço público é assim, há de ser uma 

coisa boa mas sem qualquer luxo, sem qualquer excesso.” Tem que ser assim. Então vamos fazer 

planta para uma vara menor, uma maior, são muitas varas, ter vários, algo planejado e 

evidentemente adaptado às localidades, à realidade do local, mas ter algo assim. Porque uns eram 

palácios de luxo, fazendas, comprando quadros caros, tapetes caros. Isso acho inculto em uma 

gestão da coisa pública. Em qualquer país desenvolvido existe isso, as coisas são necessárias, tem 

tudo aquilo necessário, mas dentro dos limites do próprio interesse público, não é? Não é coisa... 

 

Tânia Rangel - Mais franciscanas, não é? 

 

Antônio de Pádua - Franciscanas, simples, não é, são simples. Você chega lá nos Estados Unidos, 

vai ver a Justiça, Não tem nada de opulento. Chega na Alemanha para ver, nada de opulento. Mas 

funciona, tem tudo, o necessário eles têm ali, mas é o necessário, não tem que ser o marajá da 

Justiça... Que vou lá, tapetes e isso e aquilo. Isso, não. Realmente não é possível, não é, não é 

possível. E por isso que se chegou a excessos. E nós identificamos esse problema, lutamos para a 

criação do... para que se outorgassem poderes correcionais ao Conselho da Justiça Federal, que 

ocupei em [19]94. Depois fui presidente, quando fui presidente do STJ fui presidente também do 

Conselho. 

 

Christiane Jalles - E antes disso, quando o senhor foi corregedor da Justiça Federal. Conte sua 

experiência na Corregedoria. 

 

Antônio de Pádua - Mas é essa que eu disse, foi na época de implantação dos tribunais. 

 

Tânia Rangel - Nessa época a Corregedoria não tinha poder disciplinar? 

 

Antônio de Pádua - Poderes correcionais, não tinha poderes correcionais. 
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Tânia Rangel - Era só administrativo. 

 

Antônio de Pádua - É, era só na base do argumento, de mostrar, entendeu? Mas não tinha poderes 

para impor. Então por isso é que vi que havia essa necessidade e, com a emenda, foram 

estabelecidos poderes correcioniais para o Conselho da Justiça Federal. 

 

Tânia Rangel - Esse poder correcionial para o Conselho da Justiça Federal, o senhor participou na 

discussão da emenda no Congresso para que isso fosse implementado, ou essa discussão já 

aconteceu no Congresso? 

 

Antônio de Pádua - Isso foi iniciativa nossa, porque eles nunca se preocuparam mesmo com isso. 

Foi iniciativa e foi acolhida, mas foi, isso foi mesmo do STJ, foi iniciativa nossa. 

 

Christiane Jalles - Como é feita a escolha do corregedor na Justiça Federal? 

 

Antônio de Pádua - Por eleição. Mas há um critério... Por eleição, mas é uma eleição assim, 

quase... É o seguinte. O Conselho da Justiça Federal tem três ministros. Então eles escolhem os três 

mais antigos; pela ordem o mais antigo deles é o corregedor nacional, é o corregedor da Justiça 

Federal, então funciona assim. 

 

Tânia Rangel - Na fase da aprovação da Emenda 45 há uma discussão, tanto na Câmara quanto no 

Senado, a respeito da composição do CNJ, e depois essa discussão também acaba acontecendo 

dentro do próprio Supremo, quando ele vai julgar a constitucionalidade ou não do Conselho. Em 

relação à magistratura, havia um argumento contrário à composição, dizendo que um magistrado de 

Primeira Instância não poderia estar num órgão que poderia vir a julgar um desembargador, esse era 

um primeiro argumento. O segundo argumento era em relação aos membros externos à 

magistratura, mas em especial ao representante da Câmara e do Senado, porque o da... Os 

representantes da advocacia e do Ministério Público federal e estadual, houve um entendimento até, 

não foi unânime, mas majoritário no Supremo, de que já havia outros tribunais superiores que 

também contavam com essa participação e que, apesar de eles serem externos, não eram estranhos 

ao Judiciário. O STJ, ele chegou a se posicionar sobre isso, ou não? 
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Antônio de Pádua - Chegou a se posicionar, houve um posicionamento com relação à composição. 

Isso realmente foi objeto de muita discussão, até que se chegou a essa solução de equilíbrio. Mas, 

não, acredito que essas críticas são razoáveis com relação aos juízes de Primeira Instância e explico 

por quê. Porque o juiz, não sei se até alteraram o regimento agora, mas o que acontecia era o 

seguinte. O juiz ia ser conselheiro, depois ele voltava para o estado e estava sujeito ao corregedor 

do tribunal dele. Então, aqui, como conselheiro, ele podia até decidir contra o corregedor ao qual 

estaria sujeito quando voltasse ao exercício das funções judicantes, porque não perdia o... 

 

Tânia Rangel - O status, a condição... 

 

Antônio de Pádua - A condição de juiz, não é. E isso é uma coisa que penso que ainda deveria ser 

mais bem debatida, talvez se arranjasse uma solução melhor. São juízes de valor, mas creio o 

seguinte. É que na vida a gente deve verificar tudo, e para esses órgãos a experiência é muito 

importante. Muita coisa você estuda teoria, mas entre a teoria e a prática a distância é muito grande. 

E experiência é o que? É como você vai alcançar o cume de uma montanha, quer dizer, você já está 

com uma visão muito maior. Por quê? Porque você já caminhou todos os degraus até alcançar o 

ápice da montanha. Então o que acontece? Um órgão desse, que é para divisar o panorama de toda a 

Justiça do país, ter muitas decisões que são tomadas com a atuação de juízes que ainda estão no 

patamar... Juízes competentes, valorosos, excelentes, mas que, muitas vezes, não alcançaram ainda 

esse patamar de visão, e isso pode gerar distorções. Como é um órgão colegiado, essas distorções 

são sempre minoradas, não é? Porque sempre aqueles mais antigos têm condição de intervir, de 

esclarecer. Mas é algo assim, nunca se vai chegar a uma composição ideal. Então creio que é assim 

por que não se encontrou uma melhor até agora, mas há essa, realmente, se detecta esse tipo de 

problema, disso não há dúvida. 

 

Christiane Jalles - No STJ, como foi a reação com a criação da secretaria de reforma do Judiciário, 

em 2003? Houve muita discussão? 

 

Antônio de Pádua - Não, não, é um órgão do Executivo, quer dizer, é coisa que não tem de haver 

oposição nem nada, algo que não diz respeito ao Poder Judiciário. Simplesmente não... Deixa que 

ela se arranje, se ela vai propor alguma coisa, se quer alguma informação, se quer... É claro que 

relacionamento deve haver, em termos de autoridade pública. Os Poderes, diz a Constituição, são 

independentes mas são harmônicos entre si. Então deve haver conversação entre as pessoas que 
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ocupam cargos vários tendo em vista o interesse público, conversações, essa transparência. Então 

sempre encarei assim. Quando fui presidente do tribunal tive contato com o presidente da 

República, os ministros e tudo, mas sempre de maneira bastante transparente, visando a obter 

medidas de interesse público. Criação de varas, por exemplo, aumento de juiz. Se eu converso, 

esclareço, dou argumentos, evidentemente que se evitam muitas questões colaterais. Mas sempre de 

maneira transparente. E também com os outros órgãos do poder Executivo acho que, se eles estão 

fazendo algum estudo, se precisam de elementos, se querem ouvir alguma sugestão, opinião, creio 

que sempre foi assim, não me lembro de nenhum óbice à criação de nenhum órgão do Poder 

Executivo. Muito menos um órgão desse, que foi criado por que o Executivo está tendo uma 

preocupação com relação ao Poder Judiciário, não é, acho que... 

 

Tânia Rangel - Isso não foi visto como uma afronta ao Judiciário? Uma possibilidade de, de 

repente, cercear a autonomia do Judiciário? 

 

Antônio de Pádua - Não, não, nunca vimos isso, não vimos nesse sentido de... Pelo menos eu 

nunca pressenti isso. Às vezes a gente sabe que pode ter alguém que atue de forma inadequada, mas 

a questão é mais de quem está atuando, que acha que é mais do que é e faz bobagem. Mas é claro 

que uma pessoa dessas jamais vai ter poder para abalar qualquer coisa do Judiciário, que é muito 

mais que isso, é muito mais... O Judiciário, pelos seus tribunais, pelos seus vários órgãos, ele tem 

muito mais do que um secretário de estudos de qualquer Ministério. Você fala diretamente, sempre 

falei diretamente com o presidente da República, diretamente com o ministro. Sempre foi assim. E 

agora receber os outros, não há problema de nível nenhum. Então nunca vi assim como um óbice ao 

Poder Judiciário, nem de achar bom, mau. É problema deles, não é nosso. 

 

Christiane Jalles - Com a nomeação do Márcio Thomaz Bastos para o Ministério da Justiça, a 

reforma do Judiciário, que estava parada no Senado, rapidamente começou novamente a tramitar. O 

STJ voltou a formar uma comissão? Vocês vão negociar com os senadores, vocês se organizam a 

esse ponto, ou não? 

 

Antônio de Pádua - Mas qual... 

 

Christiane Jalles - Lá no Senado, em 2003. [inaudível] 
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Antônio de Pádua - Não, não, ficou na nossa comissão, nessa comissão para acompanhar 

exatamente essa reforma, que veio, veio aquela CPI
9
, aquela história toda, daí continua a reforma. 

 

Christiane Jalles - É, é porque a reforma começa nos anos [19]90, na Câmara, e ela tramita 

praticamente na década de 90 toda na Câmara. Vocês estão com uma comissão também na Câmara, 

ou não? 

 

Antônio de Pádua - Essa comissão abrangia a Câmara, o Senado e tudo. É, o tempo todo. Então 

nós tínhamos assessores que acompanhavam tudo que havia lá na Câmara, traziam os elementos e 

nós filtrávamos os elementos para ver se aquilo estava de acordo com o que nós pensávamos. 

 

Christiane Jalles - O senhor integrou essa comissão também? 

 

Antônio de Pádua - Integrei, todas essas comissões até... 

 

Tânia Rangel - A experiência anterior que o senhor teve como assessor da Câmara, até antes de ser 

Procurador de Justiça, ajuda na comissão? Ou seja, o senhor tem a preocupação não só com essa 

questão da institucionalização do Poder Judiciário, da forma que ele vai dar, mas também de pensar 

estrategicamente a melhor maneira para se fazer determinadas emendas, ou não? 

 

Antônio de Pádua - Ah, não há dúvida nenhuma. Porque isso sempre nós fizemos assim como eu 

falei, desde a primeira comissão que eu, em termos institucionais... Quer dizer, aquilo que nós 

estávamos convencidos pela nossa experiência que era melhor para o país. Nunca coisas pessoais, 

de jeito nenhum. 

 

Tânia Rangel - Não, mas a minha preocupação... 

 

Antônio de Pádua - Nesse tipo de coisa. Isso, para mim, é órgão de classe que atua. 

 

Tânia Rangel - Não, mas a minha curiosidade na verdade é para saber se os senhores... Porque 

acredito que todos o ministros do STJ que estavam nessa comissão tinham maior experiência pelo 

trâmite dentro da Câmara e do Senado, que é complexo, não é? A gente sabe que tem a discussão 
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primeiro na CCJ
10

, depois pode ir para comissões especiais, depois vai para o Plenário, às vezes o 

que vai para o Plenário não necessariamente é integralmente votado, tem coisa que já fica decidida 

na comissão... Então, quem não tem essa experiência com trâmite legislativo, às vezes pode apanhar 

um pouco disso. E aí a minha pergunta era: na estratégia de vocês pensarem, qual é o objetivo? O 

objetivo é pensar um Poder Judiciário melhor, não é? Como é que a gente pode melhorar o Poder 

Judiciário. Nessa estratégia, ao pensar isso, estava essa estratégia processual-legislativa? 

 

Antônio de Pádua - Ah, não tenha dúvida, isso é fundamental. Me ajudou muito, porque eu sabia 

como funcionava. E lá, o órgão colegiado enorme, a gente tem que saber quem decide. Na verdade, 

são poucas pessoas que decidem isso. Então a gente tem que identificar essas pessoas e procurar 

argumentar, porque funciona... E tem que ter argumento, falar: “Olha, tem isso, isso e isso”, e dar os 

argumentos. Podem ser acolhidos ou podem não ser acolhidos, mas é sempre assim, respeitando o 

poder. Quer dizer, é natural que assim se faça. Então nós atuávamos assim, quer dizer, 

procurávamos seguir o andamento de todas essas emendas, identificar, eventualmente, alguma 

discordância ou alguma sugestão para melhorar o objetivo da emenda, e conversar com aquelas 

pessoas-chave: relator, presidente de comissão, lideranças. E sempre, não tivemos dificuldade 

nenhuma, sempre fomos muito bem recebidos, com todo o respeito, o mesmo que dedicávamos a 

todos eles. Então isso sempre foi uma coisa transparente em termos de interesse público. Foi o que 

te falei, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Quer dizer, muitas vezes um fica 

jogando, se desentendendo com outro, até sem condição de conversar com um integrante eventual, 

com um titular eventual, isso é coisa absurda em termos de poder. Poder é isso, é respeito mútuo. 

Pode ser da ideologia que for, o presidente, o ministro, isso não interessa. Ele é que está ocupando o 

cargo, então se é com ele, vamos conversar com todos a respeito, mostrar o que é de interesse 

público ali e que se decida da melhor maneira, não é, tendo em vista o cumprimento da 

Constituição. Porque é muito comum ocorrerem essas discussões estéreis, que prejudicam o bom 

relacionamento entre os poderes, ou seja, a solução daquilo que é de interesse público, e isso é 

injustificável. Então, em meu discurso quando tomei posse no Superior Tribunal de Justiça, deixei 

muito claro, isso estava uma época de muita diatribe. O Legislativo atacando o Judiciário, e depois 

uma série de controvérsias desse tipo e coisas que não eram justificáveis, que poderiam ser 

simplesmente traduzidas em argumentos. Vamos ver qual é o melhor argumento e vamos decidir 

em termos de argumento, e não de ofensa. E essa é a visão que sempre tive para atuar. Tinha um 

antecessor a mim, sempre foi assim. Muita coisa foi feita, trouxeram muitas inovações, porque não 
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foi só a Comissão que foi ouvida, evidentemente, foram muitos órgãos, muitos organismos. Bom, 

no final das contas, por exemplo, no caso do CNJ acho que, depois de tanta discussão, demorou 

tanto tempo, acho que se chegou a uma solução boa, que acho muito válida, essa do Conselho 

Nacional de Justiça, muito interessante. 

 

Christiane Jalles - No Senado vocês, o STJ, tiveram interlocutores mais privilegiados? Além de ser 

o presidente da comissão, outros parlamentares, outros senadores, ajudaram, estavam mais 

próximos ao pensamento de vocês? 

 

Antônio de Pádua - Nós tínhamos... Na Câmara, por exemplo, o Konder Reis
11

 nos ajudou muito, 

o Maurício [José] Corrêa, que foi senador e depois ministro do Supremo, o Nelson Jobim, foi 

deputado federal, era líder do PMDB na Câmara... O Bernardo Cabral muitas vezes também... E 

vários outros. Nesse livro que ele, não sei se consta lá, mas lá na biblioteca do Tribunal de Recursos 

tem exatamente sobre essa... É um documentário, bem insosso, é um documentário que tem o 

relatório dessa comissão da Constituinte e todas as emendas apresentadas, quem assinou e tudo 

mais. Porque lá, essas emendas, nós tínhamos que seguir o protocolo, precisávamos saber o trâmite 

do Legislativo, muitas vezes nós apresentamos emendas parecidas para partidos diferentes para ver 

que eram emendas de fusão, entende? Então, quer dizer, uma questão política, normal, técnica, de 

articular para obter êxito. Porque muitas vezes, se você não tivesse isso, que pudesse ser levado à 

deliberação, se você não preparasse isso, não ia alcançar os objetivos. Então são modos, assim, 

que... 

 

Tânia Rangel - E chega naquilo que o senhor falou, na hora que vai votar o texto já está lá e não 

tem como tirar. 

 

Antônio de Pádua - Não tem como tirar. 

 

Tânia Rangel - É uma outra... 

 

Antônio de Pádua - Não tem, não tem como aquilo... 

 

Tânia Rangel - Bom, então a emenda 45, ela é aprovada... 
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Antônio de Pádua - Posso parar mais um instantinho? Só vou ver aqui, só vou verificar aqui um 

material que eu... 

 

Christiane Jalles - Sim, é por isso que nós estamos falando... 

 

Antônio de Pádua - Você vê que é muita coisa. Do zero, do zero... 

 

Christiane Jalles - E a gente queria... É isso, a gente queria explorar um pouco isso. 

 

Antônio de Pádua - Não tinha nada, nada, nada, nada... Sim, sim. 

 

Christiane Jalles - Porque isso vai ser importante para a nossa pesquisa. 

 

Tânia Rangel - Mas isso tudo que a gente falou agora também é importante. 

 

Antônio de Pádua - Sim. 

 

Tânia Rangel - Porque já mostra o compromisso que o senhor tem, primeiro em pensar o 

Judiciário, porque isso é importante, é importante que o primeiro corregedor... Bom, é importante 

todo mundo tenha, mas assim, o primeiro corregedor e a primeira composição do CNJ, era muito 

importante que tivessem já esse pensamento institucional. Não é todo mundo que tem essa visão 

toda. O senhor trazer essa experiência toda, não é? Então isso para a gente é muito importante, a 

gente já está detectando na sua formação, por isso a gente... A gente já podia ter explicado isso para 

o senhor, a gente vai pegar tudo para chegar nesse ponto. 
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Tânia Rangel - Vamos continuar a entrevista com o ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Ministro, 

primeiro, de novo, obrigada por nos disponibilizar mais um tempo para a gente dar sequência nessa 

entrevista, e na entrevista de hoje a gente queria falar basicamente da sua atuação como Corregedor 

Nacional de Justiça. Então queríamos que o senhor nos contasse como foi isso, o senhor é nomeado 

pelo STJ
12

 para ser o Corregedor Nacional de Justiça, e aí como começa? Antes da nomeação o 

senhor já começa a pensar na equipe, como isso surge? 

Antônio de Pádua - Na verdade, há uma indicação do Superior Tribunal de Justiça, que indica um 

dos seus ministros ao Senado que, aprovando seu nome, o submete ao presidente da República e só 

depois da nomeação é que ele pode exercer a função de Corregedor Nacional de Justiça. No caso, 

no meu caso tudo foi muito difícil, porque não havia nada sobre o Conselho Nacional de Justiça, 

salvo o texto constitucional e a legislação existente no país. Portanto, começamos do zero, do nada. 

Cheguei no Superior, inclusive no prédio, que era um prédio anexo ao Supremo, o anexo um, 

parece, e me reservaram duas pequenas salas, funcionários acho que eram dois que me arranjaram. 

Agora, a Constituição outorga ao Corregedor Nacional de Justiça poder para requisitar qualquer juiz 

ou servidor do país. Diante disso, o que fiz foi o seguinte: requisitei dois juízes, um da Justiça 

Federal e outro da Justiça Estadual, e começamos o trabalho, os dois servidores, e começamos então 

a moldar aquilo que deveria ser o CNJ
13

. 

Christiane Jalles - Os juízes requisitados pelo senhor, eles eram seus conhecidos, o senhor tinha 

informação, quem eles eram? 

Antônio de Pádua - Um era juiz federal aqui, o Dr. Marcos Vinícius, hoje ele é juiz da 10ª Vara 

Criminal... 10ª Vara Federal, aqui no Distrito Federal. Um juiz já experiente, já tinha inclusive 

percorrido outros estados; eu o conheci até como juiz federal no Amapá, um rapaz muito 

competente. 
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Tânia Rangel - Já o conhecia do STJ? 

Antônio de Pádua - Eu já o conhecia do STJ, eu já tinha sido corregedor da Justiça Federal, por 

isso conhecia muitos juízes federais. E o outro foi um que trabalhou comigo inicialmente como 

assessor e depois fez concurso para juiz no Distrito Federal e passou, Dr. Antônio. Então os dois 

eram de minha confiança e começaram a trabalhar comigo. Mas a dificuldade inicial foi essa, 

realmente não tínhamos praticamente nada lá para... 

Tânia Rangel - Como é isso, chegar com duas salas vazias, sem nada, e falar: “Ok, agora a gente 

tem que montar um órgão aqui dentro”. 

Antônio de Pádua - Exatamente. Nós começamos a pensar no texto constitucional e a fazer um 

levantamento dos textos relativos às Corregedorias tradicionais para, a partir daí, começar a 

modelar aquelas regras básicas de funcionamento da Corregedoria, do Conselho Nacional de 

Justiça. Mas a primeira coisa que tivemos que aguardar foi a elaboração do regimento interno do 

próprio Conselho, porque esse regimento interno, sem ele nós não tínhamos condições operacionais, 

por isso foi feito o regimento interno... 

Tânia Rangel - O senhor participou da discussão do regimento? 

Antônio de Pádua - Participei, por que, não só eu participei, mas também o presidente, que era o 

ministro Nelson Jobim, e outros, os outros conselheiros, mas se fez o texto. Naturalmente ofereci 

muitas sugestões no tópico relativo à Corregedoria, foram acolhidas essas sugestões, e assim, no 

primeiro regimento, está modelada, em suas linhas gerais, aquilo que deveria ser a Corregedoria 

Nacional de Justiça. Foi a partir daí, portanto, que se iniciou, em termos de concretização do texto 

constitucional, a Corregedoria Nacional de Justiça. 

Tânia Rangel - Fazendo um acompanhamento do CNJ, a gente vê que a posse dos conselheiros em 

geral acontece no mês de maio, mais ou menos, de 2005. Há uma primeira reunião em junho, que 

foi o que vimos das atas, e depois a segunda reunião vai acontecer só em agosto. Acho que é em 

agosto que há a aprovação do regimento interno. 
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Antônio de Pádua - O regimento demorou um pouco. O que posso dizer é o seguinte, que a 

instalação, se não me falha a memória, foi no dia 14 de junho de 2005. Foi uma solenidade no 

Palácio do Planalto. Logo em seguida sobreveio o recesso, mas nós não ficamos em recesso, por 

que tinha muita coisa para fazer. Recesso Judiciário, ou seja, dos tribunais superiores, do Supremo 

Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal do Trabalho, mas nós continuamos a trabalhar durante esse 

período, exatamente para ver se aprovávamos o regimento interno. No segundo semestre, não posso 

precisar exatamente quando isso aconteceu. 

Tânia Rangel - O regimento foi na segunda resolução, não é? 

Antônio de Pádua - Acho que é segunda resolução, não sei se foi em agosto mesmo, de 2005, que 

se aprovou o regimento interno. Nós então continuamos, passamos, a partir disso, a receber 

denúncias, reclamações por excesso... reclamações por desvio de conduta, reclamações disciplinares 

e representações por excesso de prazo. Então o órgão, a Corregedoria, se inundou de processos. 

Tânia Rangel - E como isso era feito, era feito eletronicamente ou era como processo, tinha que 

protocolar fisicamente, ou os dois? 

Antônio de Pádua - Inicialmente foi apenas pela via física, porque não havia nada, não havia 

nenhum sistema informático ainda implantado. 

Tânia Rangel - Era via Correios? 

Antônio de Pádua - Chegava pelos Correios, basicamente Correios, ou então era no protocolo, e 

era uma quantidade grande, tanto é que o serviço da Corregedoria talvez fosse 60% ou 70% de todo 

o serviço do conselho, e tínhamos que, exatamente, dar conta disso. A questão toda está em que, 

conforme sabem, na Justiça, a Justiça ficou muito comum, reduzida, durante longos anos; quando 

sobrevém a Constituição em vigor ela se ampliou e o sentido de cidadania se ampliou 

sensivelmente, isso fez com que se passasse a procurar o Judiciário em grande escala, aumentou 

violentamente, de forma abrupta, o número de causas. A estrutura do Judiciário evidentemente não 

estava preparada para tudo isso, e ao mesmo tempo isso ensejou uma série de problemas, seja em 

termos de demora no andamento dos processos, seja com relação aos desvios de conduta de 

magistrados. O país é muito grande, portanto foi grande o número de representações por excesso de 

prazo e de reclamações disciplinares que chegaram ao Conselho. 
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Tânia Rangel - E na hora em que chegavam ao Conselho, o que era atribuição da Corregedoria, 

mandavam para o gabinete do senhor? Como era o procedimento, como vocês se organizavam, 

havia alguém que fazia uma primeira triagem? 

Antônio de Pádua - Era distribuído, chegados os feitos, aqueles de atribuição da Corregedoria 

eram encaminhados para a Corregedoria. 

Tânia Rangel - E dentro da Corregedoria? 

Antônio de Pádua - Dentro da Corregedoria ia para a assessoria, que examinava, e depois me 

encaminhava para verificar de que se tratava. É claro que no início nós tivemos de discutir e moldar 

o tipo de comportamento, porque teríamos que padronizar mais ou menos, aquilo que padronizado 

poderia ser... como fazer isso? Exemplo, grande parte era representação por excesso de prazo, ou 

seja, o juiz estaria demorando muito a dar andamento ao processo. Isso aí, como se faria? E 

normalmente, imediatamente se solicitava, se oficiava para o juiz para ele prestar informações 

acerca da demora. Então nós verificávamos: “demorou porque não tinha juiz na vara, demorou 

porque há um volume excessivo de processos e, realmente, o juiz entrou agora, quando ele entrou a 

vara já estava acumulada”, então eram justificativas plausíveis. Em outros casos nós poderíamos 

verificar que não havia nenhuma razão para a demora, em muitos casos. Aliás, o próprio juiz 

resolvia dar andamento ao processo, quer dizer, atendia aquela reclamação por excesso de prazo, e 

nos comunicava, e a parte em seguida era também comunicada da decisão. Isso é um exemplo. 

Outras reclamações disciplinares também. Essas reclamações disciplinares, ou reclamações de um 

modo geral, o que acontecia, como acontece em qualquer Corregedoria, é o seguinte: as pessoas 

reclamam muitas vezes da decisão judicial. Olvidando que o Conselho é um órgão de gestão 

administrativa, ou seja, que ele existe para garantir a autonomia do juiz, ele não interfere na 

autonomia do juiz. O juiz, tanto quanto antes, continua a decidir de acordo com a sua ciência e a sua 

consciência, não há nenhuma interferência do Conselho, mas muitas pessoas... porque para 

ingressar lá, não precisa de ser advogado, pode ser diretamente a parte, pode mandar a reclamação. 

Então chegavam muitas vezes reclamações da decisão judicial, no entendimento de que o Conselho 

poderia fazer alguma coisa. Então evidentemente eram imediatamente arquivadas, porque o 

Conselho nada podia fazer. E esse arquivamento evidentemente era comunicado à parte, que ficava 

sabendo que tinha sido arquivado por isso; não era matéria da competência do Conselho, aliás, isso 

até, no início, gerou muitas... Sempre esse pessoal que olha o lado negativo, dizendo que era um 

órgão que estava lá, um órgão que estava se montando como se fosse corporativista, que tudo que 
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chegava arquivava. Ora, não é bem isso, tem que certificar, lá não... arquivava aquilo que não era da 

competência dele, o que eu podia fazer num caso desse? Não tinha poderes constitucionais para 

tomar nenhuma medida, então por isso mesmo arquivava, porque não havia sentido prosseguir com 

o processo, e não podia haver outra solução se não ser arquivado.  

Tânia Rangel - Só para explicar, então, o processo que era da competência da Corregedoria, e era 

protocolado, na secretaria era distribuído para a Corregedoria, e na Corregedoria ele era analisado 

para ver se os requisitos mínimos tinham sido atendidos e, caso não fossem, aí era pelo 

arquivamento. Ou pedido de providências, não é? 

Antônio de Pádua - Nesses casos evidentes, casos... esse que dei a título de exemplo, era caso em 

que se visava, através da reclamação, atacar a decisão judicial. Essa não é a função do Conselho. A 

função básica do Conselho é qual? Era exatamente zelar pelo bom desempenho da máquina 

judiciária e também coibir os desvios de conduta dos magistrados, dos serventuários da Justiça, dos 

notários e titulares de ofício, e registradores, quer dizer, dos cartorários. Essa é a função básica: 

desvio de conduta, coibir e zelar pelo bom desempenho da máquina judiciária, da atividade 

judiciária. Então, diante desse parâmetro básico, inclusive, num daqueles relatórios, acredito que 

deva ter entregue a vocês para verificar que essa é a função básica. Ficou bem claro isso, que se 

agia nessa direção de coibir desvios de conduta e zelar pelo bom desempenho da máquina 

judiciária. Então nós recebemos muitas denúncias, muitas reclamações, e o que fazer com essas 

denúncias e reclamações? Nesses casos nós tínhamos de apurar o que estava acontecendo, e 

fazíamos apuração para ver se havia alguma procedência ou não. Porque se sabe que o juiz decide, 

sempre a parte que vence fica satisfeita, mas a que perde fica insatisfeita, e às vezes há um tom 

emocional muito grande naquilo e se fazem reclamações totalmente ineptas. Mas há também casos 

de suma gravidade que nós divisamos, nós verificamos vários deles, muitos casos extremamente 

graves. 

Tânia Rangel - O senhor pode citar algum? 

Antônio de Pádua - Posso sim. Muitos casos, por exemplo, da máfia dos combustíveis. Lembra 

que havia esses postos chamados de bandeira branca, muitos juízes davam às vezes liminar para 

funcionarem, isso aí correlacionado com atuações criminosas, isso aí proibido. Nós tivemos casos, 

por exemplo, eu tive um caso em que as partes chegaram, as atendi, e falaram: “Não, é um caso de 

um inventário lá no Amazonas e o juiz recebeu um cheque no valor de R$ 30 mil”. Era um 

inventário muito volumoso, era uma pessoa muito rica. Recebi aquilo: “Mas, isso é verdade, vocês 
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têm os dados, têm elementos?” “Temos sim.” E nos trouxeram o elemento, nós levantamos o 

processo, mandamos para o corregedor lá do Amazonas para apurar. 

Tânia Rangel - Isso que eu ia perguntar, como era feita essa investigação, já que havia só dois para 

o Brasil inteiro. 

Antônio de Pádua - Pois é, vou chegar a isso. Mandei para o corregedor. Aí o juiz o que fez? Pediu 

aposentadoria, saiu do Judiciário, resolvemos os nossos problemas. Retiramos do âmbito judiciário 

um juiz corrupto. Mas indaga-se, que beleza, sai do Judiciário e nada acontece? Não, o processo vai 

para a justiça criminal, ele vai responder por crime, mas não continua atuando no exercício da 

função jurisdicional. Então, isso é um aspecto. A questão que a senhora formulou indica o seguinte, 

esse foi um ponto básico e fundamental, nós tínhamos que ter noção do âmbito de atuação do 

Conselho. O Conselho, ele há de ser o órgão que não pode ter uma amplitude muito grande, porque 

se ele crescer demais depois nós vamos precisar de um conselho para regular ou para fiscalizar o 

próprio Conselho. Isso é inconcebível. Então nós tínhamos que ter em mente que aquela atuação era 

apenas uma atuação de cúpula de um sistema que já existe. Então nós temos os sistemas 

correcionais em todos os estados, que são tradicionais, temos os sistemas correcionais da Justiça do 

Trabalho, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, então já existem sistemas correcionais, o que teria 

de fazer o Conselho? Exatamente entrosar-se com todas essas Corregedorias e com os próprios 

tribunais, porque os tribunais também exercem função de Corregedoria. O corregedor é ator com 

relação à Primeira Instância, mas com relação aos desembargadores, aos juízes de tribunal, já é a 

presidência do tribunal, instaura o inquérito administrativo, depois o tribunal decide. Então isso é 

importante, saber exatamente esse aspecto. Por isso a primeira coisa era exatamente saber o 

seguinte: nós teríamos de contar com a colaboração dos órgãos já existentes na medida em que 

aquilo fosse possível. Por quê? Porque muitas vezes era o próprio corregedor que estava com desvio 

de conduta. Nesses casos, puxava o processo, ficava originário do CNJ.  

Tânia Rangel - E com que infraestrutura o senhor trabalhava para investigar esses casos? 

Antônio de Pádua - Com os juízes, pedindo informações. Nesse ponto nós tínhamos liberdade de 

fazer uma instrução. Podíamos pedir o processo administrativo em curso no tribunal; requisitado, 

eles tinham que mandar, eles mandavam, podíamos ouvir testemunhas e fazer levantamentos. 
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Tânia Rangel - Nesse momento a Corregedoria Nacional de Justiça buscava uma forma de 

cooperação com o Ministério Público ou com as polícias federais, municipais, militares? 

Antônio de Pádua - Tudo isso pode, o único óbice que tem, e que exige muita visão do exercício 

do cargo, é que lá não há poderes para quebrar sigilo: bancário, da internet, sigilo telefônico, então 

isso limita muito. Então, nós, por exemplo, tivemos algumas denúncias de certos estados, 

relativamente à Justiça de certos estados, e o que acontecia? O problema era tão sério que envolvia 

tribunal, envolvia o Legislativo, o Executivo e até o Tribunal de Contas do Estado, coisa muito 

complicada.  

Christiane Jalles - E nesses casos? 

Antônio de Pádua - Então por aí que te digo, como precisa de bom senso. Nesses casos, como o 

problema era institucionalizado, o que acontecia? Se, sem ter nenhuma infraestrutura, sem ter poder 

de quebrar nenhum sigilo, se eu fosse abrir uma portaria, instaurar o inquérito para apurar, o que ia 

acontecer? Não ia apurar nada, então ia dar o certificado de boa conduta para os corruptos, 

percebeu? Então, como fazer, como fiz no caso? Passei a trabalhar junto com o Ministério Público 

Federal, eles também tinham algumas apurações lá, eu falei: “Olha...” Chamei o Subprocurador-

Geral da República, que estava incluído nisso: “Olha, vamos trabalhar em conjunto”, porque há 

essas limitações, então vocês poderiam prosseguir, depois me mandam esses dados para que a 

Corregedoria também possa atuar no âmbito administrativo relativamente aos juízes e serventuários. 

Tânia Rangel - Era nisso que eu ia chegar, o Ministério Público Federal, no processo penal dentro 

dessa investigação prévia, o que ele faz para instruir o processo penal, ele pode pedir quebra de 

sigilo bancário, fiscal, telefônico, tudo isso de maneira válida para se utilizar. Essa prova obtida, ela 

poderia, entre aspas, ser emprestada para a Corregedoria? 

Antônio de Pádua - Creio que sim, apenas o sigilo tem quer mantido. 

Christiane Jalles - E isso, com o senhor, não chega a acontecer? 

Antônio de Pádua - O problema meu é o seguinte, por que veja, são só dois anos. Pode verificar no 

meu relatório que só um ano depois celebrei um convênio com o STJ para liberar os meus próprios 

servidores, no meu gabinete lá de ministro, para trabalhar no Conselho. Então a minha conduta foi 

essa, de ir modelando e vencendo obstáculos, resistências e desconhecimentos. Por que no início, 

vocês devem ter feito pesquisa do grande debate que demorou, tanto assim que na própria 
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Constituição não saiu esse Conselho Nacional de Justiça, sobre o problema do controle externo do 

Judiciário, isso teve uma amplitude muito grande, com comissões parlamentares de inquérito, e foi 

um debate amplíssimo. Então exatamente por isso, é claro, que no tocante ao juiz havia um certo 

temor, dentro de certo ponto, razoável. Não se trata de corporativismo, eles não queriam ter um 

órgão que viesse influenciar na sua atuação. Porque seria também, em termos de cidadania, seria 

reduzir a nada, porque a garantia básica de cumprimento da lei quem dá é o Judiciário. Coloca um 

juiz lá que fica igual uma pena ao vento, quem seria atingida seria a cidadania. Então eram 

realmente assim, aspectos importantíssimos e que muita gente confundia com corporativismo, e não 

tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso essa questão foi colocada e precisei, fiz várias 

palestras, em vários tribunais, para vários corregedores, e chamei muito a atenção, falei: “Olha, o 

Conselho não veio para destruir, mas para construir, ele não veio para desagregar, mas para 

agregar”. Então esse era o aspecto básico. “Então nós contamos com todos vocês, continuem a 

trabalhar e o façam com eficiência, porque a função da Corregedoria é o que? É estimular o trabalho 

de vocês, apoiar o trabalho de vocês, repassar experiências exitosas de uma Corregedoria para outra 

Corregedoria”, esse serviço de integração, e os alertava, isso seria muito importante, por quê? 

Porque os corregedores têm muitas limitações, principalmente nos Estados. O corregedor lá é um 

desembargador, ou seja, colega dos seus outros desembargadores, dos outros desembargadores que 

compõem o tribunal. Então qual a consequência disso? A consequência é que eles sofrem o fluxo, 

naturais, do amigo, às vezes até são próximos, muito próximos, da família. Então o que acontece? 

Às vezes ele tem um filho que é juiz, às vezes não mora na comarca, aí quando a lei exige que more 

na comarca, salvo por autorização fundamentada do tribunal, eles o colocam na capital, por 

exemplo, isso acontecia em vários estados. E várias outras questões desse tipo, às vezes de influxos 

políticos internos, por exemplo, o governador, secretário de Estado, às vezes é caso de interesse 

deles, e ficam pressionando o corregedor. Então, com isso, como o Conselho passou a estabelecer 

diretrizes e normas, o que acontecia? Eles tinham que cumprir, porque se não cumprissem ficavam 

em falha, e nesse caso se houvesse algum pedido, “no caso aqui eu tenho que cumprir porque é uma 

determinação do Conselho, a Corregedoria Nacional de Justiça, e, portanto, tenho que cumprir”, e 

descartavam essa influência que poderiam receber, e que muitos recebiam. Então teve esse aspecto. 

Pode verificar, ler o relatório, há várias normas que tomamos acerca disso. Muitos juízes em termos 

de magistério, davam aula para não sei quantas faculdades, nem sempre esclarecida a questão de 

compatibilidade de horário, de carga horária. Outros eram grão-mestres da maçonaria; não tenho 

nada contra a maçonaria, que é um órgão respeitado, mas o que acontece? Um grão-mestre da 

maçonaria tem que estar sempre se deslocando, porque tem uma atividade administrativa grande, 
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então, ao invés de gastar o tempo com a atividade judiciária, está gastando com outras funções. 

Tinha um, tinham outros que eram presidentes de Tribunal de Justiça Desportiva, e coisas desse 

tipo. Muitas funções que estavam fora, que implicavam em desvio do exercício da função judicante.  

Christiane Jalles - Como o senhor se encontrava com os corregedores? O senhor ia aos estados, 

fazia as visitas, eles vinham a Brasília, ao Conselho? Como era essa relação, era por telefone? 

Antônio de Pádua - De todas as formas. Fiz no início algumas palestras, principalmente nos 

tribunais maiores, pois não tinha condições de ir para o Brasil todo.  

Tânia Rangel - O senhor se lembra mais ou menos dos estados?  

Antônio de Pádua - Estive no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, não sei se fui ao Paraná, à 

Bahia, sim, lá havia inclusive muitos problemas, e a alguns outros estados. Mas procurei fazer, e 

fiz, reunião com todos os corregedores aqui em Brasília, porque aqui ficava mais fácil, todos aqui 

presentes, então nós delimitávamos, publicávamos uma pauta e todos podiam se manifestar sobre os 

vários temas, amplamente. Por quê? Qual a vantagem disso? E, quando baixava uma decisão, eu 

não fazia por imposição, “porque eu sou o corregedor, tenho poder e vocês que cumpram isso”. 

Não, eu sempre procurei fazer, tomar as decisões e publicar os atos com pleno conhecimento de 

todos, por quê? Porque quando chegava eles já sabiam o que se queria e tinha muito mais eficácia. 

Tânia Rangel - Uma legitimidade maior. 

Antônio de Pádua - Uma legitimidade muito maior. Dou um exemplo para vocês. Vocês se 

lembram daquela lei, que chamam de lei das escrituras, aquela que estabeleceu o divórcio 

consensual, a separação consensual, hoje já não existe mais, mas a separação consensual, divórcio 

consensual, a partilha consensual, inventário em cartório. É uma lei de dois artigos. Sabe quantos 

enunciados nós baixamos para cumprir aquela lei? 53 enunciados, você vê, uma lei que parecia 

muito simples, dois artigos. Precisamos reunir os corregedores, que designaram, cada um trouxe os 

seus especialistas, e depois de amplos debates nós baixamos uma resolução de 53 enunciados. Outro 

dia fui até um cartório desses, estava lá, cumprindo essa resolução, por quê? Porque passou a ter 

eficácia, o volume de problemas que essa resolução evitou é enorme, porque estava aflorando cada 

dúvida, o juiz fala: “Bom, se o processo está em andamento não pode haver essa escritura, e então, 

como fazer, como proceder?” Coisas desse tipo. 
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Tânia Rangel - A gratuidade, a gente tem algumas gratuidades, como aplicar nesse caso? 

Antônio de Pádua - A gratuidade, se precisava de advogado atuar ou não precisava, e muitos 

problemas. Basta ler o elenco de enunciados, vocês verão quantos problemas uma lei de dois ou três 

artigos gerou. E se nós não nos antecipássemos a esses problemas, imagino quantas questões iam 

surgir, comprometendo a eficácia da atividade judiciária. 

Christiane Jalles - Esses encontros eram periódicos, havia um calendário? 

Antônio de Pádua - Não. Hoje até não sei se são. Mas no meu tempo era o seguinte, nós estávamos 

começando do zero, a tendência era ir se renovando nesses encontros, foram muitas questões 

importantíssimas que nós debatemos. Só para terem ideia, os problemas da impunidade no Brasil, 

isso é uma coisa seriíssima. Hoje chegou a um ponto tal, acho que isso talvez até exija uma 

mudança constitucional. Estão vertendo a ordem natural das coisas, eles estão dando relevância aos 

direitos individuais, uma relevância tão grande que compromete o próprio interesse coletivo. Ora, 

sempre foi assim, o interesse individual jamais pode prevalecer sobre o interesse coletivo, isso é 

uma regra fundamental, uma regra que sempre se estudou em direito público, mas não, quando veio 

a Constituição, logo depois da revolução, começaram a ficar com aqueles direitos individuais 

teóricos absurdos, por exemplo, essa questão da presunção de inocência até o trânsito em julgado da 

sentença, todo mundo vai até ao Supremo Tribunal, então quando chegou lá já acabou. O sujeito 

mata, o sujeito vê a pessoa matando, as testemunhas são muitas, vimos qual o revólver, a bala, a 

pessoa, mas não, “é de bons antecedentes e tudo, pode responder em liberdade”. Responde em 

liberdade, o que acontece depois?  

Tânia Rangel - Mas homicídio o prazo é maior. 

Antônio de Pádua - É, homicídio o prazo é maior, pode não prescrever. Mas vamos ao caso, 

quando ele é condenado, a sociedade nem está mais se lembrando daquilo, e a importância era 

exatamente isso, o sujeito saber que o crime não compensa; fez, se há um grau de evidência muito 

grande quanto a ele ser o autor do crime, praticou o crime, então o que se tinha que fazer? Prender, 

igual era na legislação anterior. Não tem conversa, não tem esse negócio de direito individual; por 

isso esses criminosos estão grassando a sociedade, quase todos reincidentes, cumprem 1/6 da pena, 

bom comportamento, voltam para praticar crime. Então quando nós localizamos esses problemas, 

estava verificando, então isso é dessa época, tem atuação nossa, mostrando que o Código de 

Processo Penal hoje existe para, na prática, tirar toda a eficácia do direito penal material. São tantos 
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os empecilhos, tantas as dificuldades. Ele ter julgado com texto constitucional em vigor torna 

praticamente inexistente o direito penal material, tira todas as suas energias. O trabalho da polícia 

não vale nada, o do Ministério Público não vale nada, e todas as instâncias não valem nada, isso é o 

que está acontecendo na prática, quer dizer, está perdendo. Em termos disso, por exemplo, como 

nós estávamos falando, que zela também pelo exercício da atividade judiciária, então nós 

localizamos, fiz um levantamento de processos relativos a crimes de competência do Tribunal do 

Júri que estavam parados. Quantos eram? Cerca de 30 mil processos parados, e parados por quê? 

Porque havia necessidade de intimar pessoalmente o réu da sentença de pronúncia e da data da 

sessão de julgamento do Tribunal do Júri, então se não intimasse pessoalmente o processo não 

podia andar. Como é que seria uma coisa dessas! É absurdo! O sujeito sabe, pratica o crime, sabe 

que o processo tem andamento e se inverte a coisa desse jeito, isso é um absurdo. Tanto é que a 

legislação foi mudada, não precisa mais disso. Então são coisas desse tipo. A Corregedoria tem essa 

função importante de zelar pelo bom exercício da atividade judiciária, também. Depois o sistema 

informático começou a funcionar, então desde a minha época planejei interligar todas as 

Corregedorias pelo sistema de informática, padronizei ele todo para saber, por exemplo, se há 

processo administrativo em andamento lá, eu já sei aqui como corregedor, para poder verificar o 

que está acontecendo, e assim padronizamos isso tudo. Depois ficava um sistema em que a função 

de controle podia ser exercitada com muito mais facilidade, não é? Então, tudo isso, realmente, 

ficava no plano da Corregedoria, em termos, por exemplo, de demora no andamento do processo. 

Em termos de demora, no computador você já tinha todo o andamento do processo, você podia 

entrar e pelo computador fazer uma correção, olha: “esse processo aqui está parado lá, concluso 

com o juiz para dar sentença, para proferir sentença há tanto tempo, por quê?” Você ia lá saber por 

que era. 

Tânia Rangel - Sem precisar esperar? 

Antônio de Pádua - Nada, nada, você ia fazer automaticamente, o sistema montado, então seria 

assim.  

Tânia Rangel - O senhor conseguiu, esse sistema conseguiu ser implantando quando, no segundo 

ano? 
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Antônio de Pádua - Não, o sistema começou a ser, quer dizer, foi planejado, mas ainda não tinha 

sido, por que ainda demorou um pouco a ter um sistema informático mais ampliado, lá no CNJ. O 

próprio Supremo não conseguiu implantar bem um sistema informático, que hoje está 

extraordinariamente desenvolvido no Superior Tribunal de Justiça. Depois o Supremo copiou, o que 

nós tínhamos feito lá, no STJ. E então, com essa cultura de informática, o Conselho também passou 

a se abeberar dessa cultura, e passou a ampliar. E hoje acho que já funciona razoavelmente, não 

tenho acompanhado de perto, mas acho que houve uma evolução grande. 

Christiane Jalles - Só para voltar, quero continuar nesse ponto, nesse sistema que o senhor 

planejou, a experiência junto à Corregedoria e à Justiça Federal foi importante? Por que o senhor 

também teve um plano diretor de informática na Justiça Federal, quando estava na Corregedoria. 

Assim, teve alguma inspiração, o senhor se inspira naquilo que aconteceu ali? 

Antônio de Pádua - Ah, não tenha dúvida... 

Christiane Jalles - É parecido com o que o senhor planejou do que já tinha sido implantado? 

Antônio de Pádua - Ele tem algumas semelhanças, tem alguma semelhança. Lá na Justiça Federal, 

quando ele foi implantado, na minha época, ocorreu uma falha na Constituição, nós oferecemos 

depois sugestões de emenda em comissões que eu presidi, que era o seguinte. O Conselho da Justiça 

Federal era o órgão central do sistema de informática, do sistema de pessoal, era o órgão central. E 

também lá, como órgão central, ele podia tomar uma série de deliberações, em termos de pessoal, 

em termos de informática, fazer o sistema informar, tudo isso. Mas o que acontecia? Eu não tinha 

poderes correcionais, isso, eu tomava decisões, e muitas vezes os tribunais não estavam cumprindo, 

não estavam fazendo. Quando eu fui, até que ainda cumpriram alguma coisa, mas mais por 

argumentação, mostrava: “Olha, é preciso colaborar porque nós estamos aqui gastando dinheiro 

público”; informática, comprar computador, se nós comparamos de forma centralizada, o volume de 

computadores é muito grande, os custos caem significativamente. Os softwares, você compra um 

que vai para todos, então vamos comprar pelo Conselho e depois repassar porque os custos caem. 

Se vão construir prédios, porque a Justiça Federal foi interiorizada assim numa escala muito grande. 

Então, se vamos construir prédios, vamos estabelecer padrões também daquilo que é necessário, 

fundamental, sem luxo, que tenha o estritamente necessário, esses padrões podem variar de acordo 

com a extensão. Então tem um projeto básico que, evidentemente, vai ser adaptado ao terreno, às 

várias contingências locais, ao número de juízes e tudo mais. Mas, partindo dessa questão que é 

fundamental e básica para uma gestão judiciária. Mas lá havia isso. Agora, posteriormente, 
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atenderam, agora o texto constitucional já prevê que tem poderes correcionais. Por isso é que, no 

tocante ao Conselho, que é o poder correcional de ordem máxima em termos administrativos, isso já 

nos permitiu aproveitar toda essa experiência lá do Conselho da Justiça Federal. 

Tânia Rangel - Eu queria voltar um pouquinho nessa relação do senhor com os demais 

corregedores. Por que, nesse momento ainda de aprovação de emenda, como o senhor colocou, 

havia um grupo de magistrados que era contrário à criação do próprio CNJ e, inclusive, depois eles 

entram com a ADIN
14

, e o grupo tinha sua representação maior nos desembargadores, ou seja, que 

eram, poderiam vir a ser dentro desse grupo também os corregedores, os presidentes nos tribunais e 

tal. Então como é essa primeira forma de comunicação do senhor com esses corregedores, que num 

primeiro momento eram resistentes à própria instituição que o senhor está representando? Então, 

óbvio, houve essa comunicação e tudo, mas onde o senhor sentiu mais resistência, se é que houve 

em alguns momentos, em alguns estados ou em algum ramo da Justiça, que acabou apresentando 

uma resistência maior do que outras, como foi isso? 

Antônio de Pádua - Para falar a verdade, não encontrei resistência. Por que agi com diplomacia, 

agi valorizando o trabalho deles e não desvalorizando. Como Corregedor Nacional de Justiça é 

aquilo que falei, eu vim para construir e não destruir, para agregar e não desagregar, por quê? 

Porque era óbvio que não se podia fazer nenhuma correção efetiva na Justiça do Brasil todo através 

de um Conselho distanciado de todos e de tudo, aqui em Brasília. Isso é totalmente inviável; então 

nós temos que trabalhar, nós tínhamos que aprimorar a máquina existente, isso era o fundamental. 

Então todos sempre colaboraram comigo, não tive problema nenhum de convívio com eles, de 

forma nenhuma. Claro que a gente sabe que muitos desembargadores no início ficaram meio 

resistentes, sabe através dos órgãos de classe, do colégio de presidente de tribunais, mas eles eram 

muito... os presidentes de colégio, aliás tem um, ele é de Minas Gerais, foi presidente muito tempo, 

o Dr. José Fernandes, é um desembargador de grande visão pública, então ele sempre teve contato 

comigo, ele mostrava eventuais problemas, isso tudo era equacionado e resolvido. Ou seja, os 

problemas nós procurávamos diminuí-los ao máximo, não aumentar sua extensão, sempre foi assim. 

Isso acho que foi importante nessa fase inicial, muito importante, aliás, a meu ver, isso vale para 

hoje também. Se há erro, se há desvios vamos corrigi-los, e tem que se partir do pressuposto que 

99% dos juízes são pessoas corretas, honestas, que trabalham, que cumprem suas obrigações, então 

vamos trabalhar com essas pessoas, vamos partir do pressuposto que eles vão agir como se deve 

fazer, e isso em regra é feito, ainda mais eles sabendo, nos casos mais graves, que aqui têm apoio 
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para atuar. Então é fácil. Agora, se se verifica, e isso eu cheguei a verificar em certos casos, que 

havia certas atitudes duvidosas, aí sim, vamos lá, vamos apurar no local, vamos requisitar o 

processo e vamos agir, então esse é o aspecto. 

Christiane Jalles - Ao mesmo tempo, alguns casos que as Corregedorias estaduais ou da Justiça do 

Trabalho, uma hipótese, não atuaram como o senhor considerava que deveriam atuar. Quando não 

atuavam adequadamente, como entrava a Corregedoria do Conselho, ou seja, como o senhor 

acompanhava o trabalho das outras Corregedorias? 

Antônio de Pádua - O que aconteceu, veja bem, era um órgão que estava iniciando do zero, então 

havia problemas grandes, muitas vezes já eram problemas recorrentes e que vinham de longa data. 

Aquele mau costume, em certos estados os desembargadores se consideravam acima da 

Constituição e da lei. A lei e a Constituição eram eles, não estavam submetidos a nada, o uso dos 

senhores feudais da Justiça, achavam que podiam fazer o que bem quisessem que nada aconteceria. 

Então, como de repente surgiu o Conselho, as coisas foram vindo à tona, e aí é que muitos, nós 

vimos, que estavam funcionando de maneira inadequada e por isso mesmo tivemos... 

Tânia Rangel - Como foi isso? Porque imagino assim, se eu estivesse na posição do senhor, ao 

mesmo tempo há essa vontade de coibir esse tipo de atividade, é óbvio que isso não é bom para o 

Judiciário, existe até obrigação institucional disso, mas há esse outro lado da falta de infraestrutura, 

porque são o senhor, dois juízes, e ainda com poder limitado.  

Antônio de Pádua - Depois fui ampliando e ampliei mais o número de servidores. 

Tânia Rangel - E os processos estão chegando, não param. 

Antônio de Pádua - Agora é preciso lembrar o seguinte, que instaurei processos e tudo, mas muitos 

continuaram inclusive andando com seu trâmite depois que eu saí, por quê? É outra confusão que 

somente a imprensa fazia muito. A imprensa achava que a Corregedoria era órgão de punição; a 

Corregedoria nunca foi órgão de punição, mas de apuração, é diferente. O jornalista vinha fazer 

entrevista: “Quantos a Corregedoria puniu?” Então eu tinha que explicar: “Não, vamos esclarecer, a 

Corregedoria apura, quem tem poderes constitucionais para punir: os tribunais pelo seu órgão 

especial, o plenário, e o Conselho Nacional de Justiça, pelo seu plenário, só eles podem punir.” O 

que nós fazemos é apurar, então fazemos, apuramos e sugerimos a abertura de um PAD, um 

processo administrativo disciplinar, e aí, sim, o juiz tem toda a possibilidade de se defender e esse 
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processo tramita com todas as garantias constitucionais, com a observância do estatuto da 

magistratura e tudo isso. Então essa é a função, é apurar. Se tem alguma coisa... Um dos problemas 

que devem ter visto, na minha época nem chegou a aflorar porque atuávamos sem problema. 

Lembra, esse debate enorme que houve recentemente sobre se o Conselho teria poderes 

concorrentes ou complementares? Não sei como surgiu isso, porque no meu tempo sempre foi 

poder concorrente, ou seja, as Corregedorias poderiam atuar, o Conselho atuar sem depender de 

Corregedoria, ele poderia avocar, se tivesse algum processo existente, como poderia 

originariamente atuar, entende? É o caso que às vezes eu até exemplificava, se é um caso de 

extrema gravidade, de repercussão nacional, de alta... que compromete a imagem do Poder 

Judiciário, nós vamos burocratizar esse tipo de apuração? Vamos fazer logo e apurar logo e se tiver 

de punir, que o Conselho o faça, observados todos os trâmites legais e constitucionais, mas que se 

faça logo também. Eu dava o exemplo daquele caso do juiz do Tribunal Regional de São Paulo, o 

juiz Nicolau [dos Santos Neto], por exemplo, se já houvesse o Conselho poderia apurar 

imediatamente, e não esperar que fosse apurar para vir, nada disso, percebeu? Então esse é um 

aspecto também muito relevante. Felizmente o STF
15

, apesar de oposições que eu não entendi, 

decidiu isso em definitivo: o poder é concorrente, o Conselho pode atuar independentemente da 

atuação das Corregedorias. Agora, o bom senso, o normal, o que é acontece é usar a estrutura 

existente, porque o volume de trabalho é muito grande, não é possível que o Conselho vá resolver 

todos esses problemas, não; e lá muitas Corregedorias funcionam de maneira admirável, têm muita 

experiência, têm bons servidores já experientes, então tem que se aproveitar tudo isso. Agora, 

quando lá não funciona, funciona aqui. Esse é o aspecto básico. Só de saber, esse é um aspecto 

interessante, só de saber que o CNJ existe, que existe a Corregedoria Nacional de Justiça, muitos 

problemas deixam de existir.  

Christiane Jalles - Em 2006 o senhor já tinha ampliado bastante essa estrutura, não é? 

Antônio de Pádua - Foi um ano depois, o convênio que nós assinamos, acho que foi em 2006, 

quando eu trouxe os servidores que eram do meu gabinete para a Corregedoria. 
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Christiane Jalles - Havia uma discussão interna no Conselho dessa estrutura da Corregedoria, 

dentro do CNJ, junto aos outros conselheiros, o senhor chegava a falar da necessidade de 

aumentar...? 

Antônio de Pádua - Não, isso eu tive várias conversas até com o próprio presidente, com o 

ministro Jobim. E todos sabiam que, não só lá, mas até com os outros conselheiros também. No 

início criaram, acho que aprovaram uma lei criando dois, criando uns cargos, acho que foram dois 

ou quatro para a Corregedoria, mas logo em seguida propuseram um projeto fazendo uma 

ampliação, criando um número maior de cargos. Mas veja que todas essas foram providências 

originárias que nós tomamos, que vieram a moldar o Conselho e permitir inclusive que os 

corregedores que vieram após pudessem trabalhar com mais condições de exercer suas funções. Eu, 

por exemplo, não tive tempo, embora tivesse incluído no regimento, veja que outra resolução 

importantíssima nós tomamos, foi uma resolução que regula o trabalho da Corregedoria, só da 

Corregedoria. Tem o regimento, e tem o regulamento da Corregedoria. Deixei também para os 

outros corregedores, tudo ali detalhado de como fazer o trabalho da Corregedoria. Tudo isso, veja 

que demanda tempo para estruturar tudo isso. Então, por exemplo, não tive tempo de fazer essas 

inspeções gerais, a inspeção geral já estava prevista, nós já víamos isso, significa o corregedor 

deslocar-se até o tribunal, e como ocorria mais ou menos já na época das ordenações, era o 

desembargador corregedor que chegava, então publicava um edital convocando todos os 

interessados que pudessem oferecer suas queixas, com relação ao serviço judiciário, quem quer que 

fosse: advogados, partes, qualquer do povo poderia fazer isso. Então, isso já começou a ser feito de 

uns tempos para cá, quer dizer, é uma outra forma de cuidar da gestão do Poder Judiciário, e de dar 

também uma interlocução mais democrática, ou seja, de abrir para o povo a possibilidade de fazer 

suas reclamações, suas queixas. Mas isso já figura, agora nós, na época, o que podíamos fazer? 

Prever, isso está previsto, basta olhar no regulamento e naquela época, logo no início, nós baixamos 

o regulamento da Corregedoria. 

Christiane Jalles - Os outros conselheiros foram consultados em relação ao regulamento? 

Antônio de Pádua - Com relação ao regulamento o que aconteceu foi o seguinte, é uma boa 

pergunta. Inicialmente, eu ia fazer esse regulamento e submeter ao Conselho, mas estava 

demorando muito que se fizesse isso, e a Secretaria Geral, que funciona no âmbito da presidência, 

foi baixado um regulamento no âmbito da presidência. Falei, bom, se eles baixaram, eu posso 

baixar aqui. Baixei... 
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Christiane Jalles - E não houve nenhuma... 

Antônio de Pádua - Não, não. 

Tânia Rangel - Como que era essa relação com os conselheiros do CNJ? Porque imagino, a 

primeira vez que está constituído o órgão, tem a primeira sessão, de repente um constrangimento do 

tipo: e agora, como a gente vai fazer, como funciona? Porque não há um modelo, vocês que criaram 

o modelo. Então, como era essa relação entre vocês? 

Antônio de Pádua - Aí não ia ficar tão difícil por que quando chegava lá já estava o processo todo 

instruído, só em termos de deliberação era um relatório, todos tinham conhecimento do relatório, o 

relator votava, os outros podiam acompanhar ou pedir vista, então já ficava mais fácil, quer dizer, as 

coisas chegavam lá para deliberação em termos... 

Tânia Rangel - Havia reunião para sessões deliberativas, para discutir alguns temas mais sensíveis? 

Antônio de Pádua - Olha, não chegava a ter por isso, porque essas reuniões administrativas 

passaram até a ser vedadas pelo inciso 9º do art. 93 da Constituição, então não podia haver reuniões 

administrativas, principalmente deliberativas. Agora, às vezes havia uma reunião prévia para saber 

como se ia proceder em certos casos, uma coisa informal, uma reunião informal, isso às vezes 

acontecia, mas sem caráter deliberativo. 

Tânia Rangel - E qualquer um poderia convocar? 

Antônio de Pádua - As reuniões era o presidente, ele que pauta o Conselho, as reuniões.  

Tânia Rangel - Voltando um pouco à questão do procedimento, ou seja, a gente tem o 

procedimento, que começa na Corregedoria, como o senhor colocou, a Corregedoria não vai punir 

ninguém, ela vai apurar, e depois ela leva esse resultado para o pleno, o pleno do CNJ, e afinal 

todos juntos decidiam. E como era essa relação da Corregedoria com o pleno? Em que sentido, eu 

pergunto, as questões levadas, ou seja, algum processo com sugestão de punição ou alguma coisa 

nesse sentido, levados da Corregedoria ao pleno, encontrava resistência ou não, em geral ou 

pessoal? 
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Antônio de Pádua - Olha, nunca tive problemas. Normalmente das decisões monocráticas do 

Corregedor cabia recurso para o pleno... 

Tânia Rangel - Inclusive arquivamento? 

Antônio de Pádua - Exatamente, os arquivamentos. Todos os meus arquivamentos foram 

mantidos, então, tranquilo. E com relação à parte disciplinar, o que se fazia? Fazia-se uma apuração, 

que era um inquérito, e que nessa fase é sigiloso, para resguardar, exatamente, a dignidade das 

pessoas. Porque qualquer divulgação podia causar um dano muito grande. Mas apurados elementos 

probatórios suficientes, se levava para abrir o processo disciplinar. Aí era distribuído ao outro 

relator... 

Tânia Rangel - E ele fazia a investigação? 

Antônio de Pádua - Fazia, instruía o processo, ouvia as pessoas e seguia até que fosse decidido 

pelo Conselho. Mas ao abrir o processo, nos casos graves, ele já podia, a LOMAN
16

 permite afastar 

o juiz durante o curso do processo, então ele já podia. Se era caso de gravidade, às vezes está 

praticando crimes que dizem respeito ao próprio, que atingem o exercício da função judicante, 

então, uma pessoa dessa tem que ser afastada até que se esclareça. 

Tânia Rangel - E o Conselho via esse afastamento como algo, vamos dizer, natural, ou havia 

resistência a isso? 

Antônio de Pádua - Eu nunca tive... Pelo menos, acho que propus algum caso, e acho que ainda 

consegui chegar a esse ponto, mas nunca encontrei maiores resistências não, nunca teve... O que 

havia muita discussão eram aqueles pedidos de controle de ato administrativo, que eram os 

conselheiros normalmente que eram os relatores, às vezes eram temas assim que se debatia mais, 

sobre problemas de promoção de juiz, regra de promoção de juízes, e coisas, é uma infinidade de 

procedimentos de controle administrativo que surgem, então os debates normais assim, mas... 

Tânia Rangel - O PCA, que é o processo de controle administrativo, ele começava na 

Corregedoria, já era distribuído para algum relator, para algum outro conselheiro? 
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Antônio de Pádua - Esses PCAs azuis, normalmente, pelos conselheiros, procedimento de controle 

administrativo, dos atos administrativos dos tribunais, então normalmente começava por lá. Hoje, 

sei que há uns que tem também conotação que diz respeito à Corregedoria, e eles vão para a 

Corregedoria. 

Christiane Jalles - O senhor chegou a sofrer pressão de alguma parte, as partes iam ao Conselho, 

alguma coisa assim? 

Antônio de Pádua - Não, às vezes iam, mas pressão propriamente, não. Pressão propriamente 

assim de, para... Uma vez surgiu um caso, esse sim, que era até muito meu amigo, um senador da 

República... 

Tânia Rangel - O senhor pode dizer o nome? 

Antônio de Pádua - Não vou dizer o nome, inclusive já é falecido, e ele sempre foi muito cortês, 

atencioso, muita coisa... até em certos casos ele deu ajuda, mas era um caso que ele estava muito 

apaixonado, e achou que por se dar bem comigo, ser meu amigo, que eu ia atuar de acordo com o 

que ele queria. Evidentemente que nunca me prestei a isso, eu, como ministro, com toda, com a 

vitaliciedade, tudo, está é doido, vou cumprir minha obrigação constitucional, então fiz isso, ele 

ficou danado comigo, acho que fez até discurso lá no Senado [risos]... fazendo crítica, mas ficou por 

isso mesmo, depois acho que ele mesmo... 

Christiane Jalles - Minha pergunta não foi em relação nem à conduta do senhor, não tenha dúvida 

disso, mas um pouco para entender como é o funcionamento... 

Antônio de Pádua - Não, não, não. 

Tânia Rangel - Se as partes vão. Se elas conversam com os conselheiros... 
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Antônio de Pádua - A dinâmica é a seguinte, há ampla liberdade. Quando o processo, antes ou 

quando entra em pauta, pode oferecer memoriais, tudo isso pode ser feito. Então, para todos os 

corregedores... pode até pedir audiência. Eu, por exemplo, sempre fui muito liberal em atender as 

pessoas, a pessoa fala e pode até dar alguns esclarecimentos que são importantes. Então o nosso 

sistema sempre foi assim, amplo. Lá, o fundamental é apurar a verdade dos fatos, isso que é 

fundamental. 

Tânia Rangel - Em relação a essa questão da dinâmica, eu queria saber se existia, em relação a 

grupos de interesses, vamos assim dizer, atuações diferentes. Porque eu imagino assim, num 

processo administrativo, disciplinar, num processo que tenha a ver com má conduta do juiz ou num 

PCA
17

, as partes envolvidas vão ser o magistrado que está sofrendo, ou o servidor que está sofrendo 

a denúncia, e a parte que se sente prejudicada por aquilo. Agora, quando pensamos em resolução do 

Conselho Nacional de Justiça a gente já está pensando numa atuação diferente, ou seja, estamos 

pensando no CNJ
18

 normatizando uma determinada questão para todo o Poder Judiciário brasileiro, 

com exceção do Supremo. Nesse caso, nesse segundo caso das resoluções, havia grupos de 

magistrados, associações ou grupos da sociedade civil que, de alguma maneira, se faziam 

representar para serem ouvidos em determinados casos? 

Antônio de Pádua - Não, o que havia lá era o seguinte. Quem atua perante o conselho, o presidente 

do Conselho Federal da OAB
19

, e o Procurador-Geral da República, o Ministério Público. E os 

órgãos de classe sempre têm representantes assistindo às sessões. E eles sabem, normalmente, quais 

processos têm interesse maior. Então muitas vezes, quando isso ocorre, eles também oferecem 

memoriais, atuam, eles fazem isso também. 

Tânia Rangel - Há alguma associação que se destaca mais do que as outras ou não? 

Antônio de Pádua - Normalmente são associações importantes, Associação dos Juízes Federais, 

Associação dos Magistrados Brasileiros, Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça, Colégio de 

Corregedores, e tem da Justiça do Trabalho também, tem a ANAMATRA
20

, são órgãos importantes 

sob o aspecto sindical, por assim dizer, do Poder Judiciário... 
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Tânia Rangel - Dos cartorários também, ANOREG
21

. 

Antônio de Pádua - ANOREG... ANOREG atua também com grande frequência, porque nós 

tivemos que tomar atitudes... pode ver no meu relatório também, quanto a esse problema de 

cartório. O cartório, as distorções eram muito grandes. A Constituição desde o início exigiu que se 

fizesse concurso público. Não faziam o concurso público... Eu mandei ofício para todas as Justiças 

para saber quais os cargos vagos, aí eles indicaram. Aí muitos abriram concurso. Mas o problema 

até hoje ainda remanesce, querendo ter emenda constitucional, querendo aproveitar aqueles que, já 

depois da Constituição, ainda ficarem em função, descumprindo a Constituição, ficarem exercendo 

funções cartorárias, de titularidade de cartório. Então, é realmente complicado. Mas outra coisa que 

foi uma providência importante que eu tomei é que, para passar a escritura, há uma lei federal que 

estabelece o valor que pode ser cobrado, acho que em dois tópicos, são dois valores, para os casos 

de menor valor e de maior valor. E os cartórios, o que muitos cobravam? Cobravam tendo em conta 

o valor dos bens! Ora, que trabalho que dá para lavrar uma escritura tendo em vista um bem de R$ 1 

milhão, R$ 10 milhões, R$ 10 mil ou R$ 1 mil? Então era uma coisa abusiva, violando a lei federal. 

Aí nós fizemos cumprir também a lei federal. Então são coisas desse tipo, realmente, de interesse do 

país todo. 

Tânia Rangel - Mas o trabalho do senhor como primeiro corregedor deve ter sido uma coisa assim 

monstruosa, porque pegou todo esse problema represado, não é? 

Antônio de Pádua - Tudo represado. Tudo começou a aflorar, então esses problemas todos 

começaram a surgir. 

Tânia Rangel - Ainda sobre essa questão das relações e da dinâmica, a Corregedoria Geral 

Nacional de Justiça, ela se relacionava com a Secretaria Geral do CNJ de que maneira? 

Antônio de Pádua - Nós nunca tivemos, na época, nós não tivemos grandes problemas, porque era 

o Dr. Nicolao Dino. 

Tânia Rangel - Flávio Dino [de Castro e Costa]... 
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Antônio de Pádua - Flávio Dino, irmão do Nicolao, o irmão dele que se chama Nicolao Dino, que 

é da Procuradoria da República, acho que até foi presidente da Associação dos Procuradores da 

República. Mas o Dr. Flávio Dino é uma pessoa de muito valor, muito competente, e saiu de lá 

depois e até se elegeu deputado federal pelo Maranhão, pode ser que até venha a ser governador do 

Maranhão, é uma pessoa realmente de muito valor político. Recentemente perdeu um filho de 

maneira bastante trágica, está muito aborrecido, muito desgastado, muito chateado com isso, mas é 

uma pessoa de grande valor. Então não havia problema, normalmente eu precisava de alguma coisa, 

convocava ele ao meu gabinete, ele ia, nós discutíamos; quando o problema era maior eu 

conversava logo com o Jobim, que era o presidente, o Jobim também nunca criou dificuldades. 

Tânia Rangel - O que seria um problema maior, para a gente entender? 

Antônio de Pádua - Problema, às vezes, por exemplo, na parte regimental, de incluir um texto ou 

não incluir um texto, porque às vezes podia haver divisões. Então a gente tinha que resolver isso, e 

quando o problema era sério eu falava com ele de maneira, assim, mais contundente, mas sempre de 

maneira respeitosa, e sempre argumentos de ordem pública. Então nós resolvíamos assim essas... as 

questões existentes. Mas nunca houve nenhuma questão de dificuldade de interlocução com a 

presidência na minha época, foi uma parte o ministro Jobim, depois saiu, entrou a ministra Ellen 

Gracie [Northfleet]. 

Tânia Rangel - Quem fica na Secretaria Geral? Porque o Flávio sai, aí entra o Alexandre. 

Antônio de Pádua - É, com o Alexandre também não houve problema, nenhum. 

Tânia Rangel - Depois, quando a Ellen assume, quem ela coloca como secretário geral? 

Antônio de Pádua - Eu não estou me lembrando bem quem ficou, com a Ellen, quem ficou como 

secretário geral, mas é uma pessoa qualificada também e nunca houve problema nenhum de... nunca 

tivemos problema de interlocução. 

Christiane Jalles - A mudança do presidente mudou a dinâmica? Havia uma diferença grande entre 

a atuação e a relação que o senhor estabeleceu com o ministro Nelson Jobim e depois com a 

ministra Ellen? 
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Antônio de Pádua - Não, eles são personalidades totalmente diferentes. 

Tânia Rangel - Fala um pouco para a gente sobre isso para a gente entender... 

Antônio de Pádua - Isso é até interessante. São pessoas totalmente diferentes. O ministro Jobim é 

uma pessoa, assim, é um gauchão explosivo, de ação, não explosivo em termos de debate, ao 

contrário, é uma pessoa de muito bom trato e tudo, mas é desses que... Ele prestou um serviço 

grandioso ao Conselho, no caso, por exemplo, de combate ao nepotismo, aquela resolução, aquilo 

era um problema dramático para resolver, porque o que acontecia é que cada tribunal baixava uma 

resolução e os penduricalhos eram tantos que ninguém tomava conhecimento de qual era a 

remuneração do Judiciário, não havia transparência nenhuma. Então alguém era presidente do 

tribunal, recebia uma gratificação, invocava vitaliciedade para incorporar a gratificação. Depois era 

presidente de turma, recebia uma gratificação, invocava a vitaliciedade e incorporava aquilo, e 

coisas absurdas desse tipo, e gratificações, quinta parte, sexta parte, igual ocorria em São Paulo, e 

não sei quantas partes mais e assim por diante. Então era algo assim muito obscuro o salário do 

Judiciário. E para quebrar isso, foi preciso requisitar esses dados todos, imagino que tiveram de 

fornecer tudo isso, então Jobim atuou com muita energia para conseguir isso. E vários outros tipos 

de atuação que ele teve, ele procurou fazer de tudo para estruturar o Conselho no âmbito que lhe 

cabia lá da presidência. Isso foi importante. A ministra Ellen, quando entrou, as coisas já estavam 

encaminhadas na sua base e ela procurou dar seguimento àquilo que já vinha, e o fez também de 

maneira eficaz, mas... 

Tânia Rangel - E a personalidade dela, era diferente do Jobim como? 

Antônio de Pádua - Ela é uma figura muito mais diplomática, ela não tem aquele mesmo aspecto 

de gaúcho. Aliás, ela viveu sempre no Rio Grande do Sul (RS), ela é carioca que viveu no RS, mas 

não é o mesmo tipo daquele gaúcho de fronteira. Ele é um tipo mais de gaúcho de fronteira, mas 

uma pessoa muito competente, muito, ele foi fundamental não só nos debates atinentes à 

Constituinte, não só na formatação do Conselho, ele teve uma função importantíssima, e a ministra 

Ellen continuou com essa mesma linha daquilo que já estava já formatado anteriormente pela 

presidência. Então ela nunca deixou de apoiar as medidas que tinham que ser tomadas, sempre agiu 

assim. 
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Tânia Rangel - Os outros conselheiros do CNJ, nessa primeira gestão, o senhor já os conhecia, já 

tinha tido algum contato em algum momento? 

Antônio de Pádua - Alguns, alguns. 

Tânia Rangel - Quais? 

Antônio de Pádua - Por exemplo, o representante do Tribunal Superior do Trabalho, a juíza 

federal, o juiz do regional federal, da OAB... da OAB, não, era o Paulo Argollo, só lá que nós 

tivemos contato, então alguns eu conhecia, outros não. 

Tânia Rangel - Conhecia o juiz estadual, o desembargador...? 

Antônio de Pádua - Não, não conhecia. Era lá de São Paulo, também um juiz de grande valor, 

muito bom conselheiro esse, que funcionou nessa época, mas eu não o conhecia. 

Tânia Rangel - Os representantes da Câmara e do Senado? 

Antônio de Pádua - O representante do Senado foi inclusive da Fundação, diretor da Fundação, 

também atuou muito bem, uma pessoa de muito valor, ele prestou um excelente serviço. Do 

Senado...  

Tânia Rangel - Da Câmara? 

Antônio de Pádua - Da Câmara quem foi gente?  

Tânia Rangel - O Alexandre de Moraes. 

Antônio de Pádua - Alexandre de Moraes, o Alexandre! Também o Alexandre é um rapaz muito 

competente, autor de livros de Direito Constitucional, rapaz de muito valor também, pessoa 

também... 

Tânia Rangel - O senhor não o conhecia antes? 

Antônio de Pádua - Não, não os conhecia. 
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Tânia Rangel - Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de nada. 

Christiane Jalles - Eu só tenho mais uma pergunta, que é de encerramento. 

Tânia Rangel - Posso fazer a pergunta antes de você então? 

Christiane Jalles - Claro... 

Tânia Rangel - O senhor fala que em alguns momentos chegou até a propor essa lei para aumentar 

a quantidades de cargos ali do CNJ. Na entrevista anterior a gente nota que o senhor, além de ser 

um magistrado e atuar na magistratura, até pela sua própria trajetória, teve uma interlocução com o 

parlamento, com o Congresso, participando das comissões, ajudando o parlamento a elaborar leis, 

dando dicas e tudo. Quando o senhor vai para a Corregedoria Nacional de Justiça, como fica essa 

sua relação com o Congresso? O senhor continua participando de algumas comissões ali dentro, 

sendo consultado, como fica isso? 

Antônio de Pádua - Eu coloco a questão da seguinte maneira, eu tinha muita experiência 

legislativa, eu fui assessor de dois presidentes da Câmara, então eu conhecia o trabalho, por isso 

mesmo o Tribunal de Recursos me indicou para presidir a comissão de Constituinte, que 

acompanhou os trabalhos da Constituinte. Então veja que sempre nessa parte de atuação oficial, eu 

fiz de acordo com deliberações do tribunal e tudo mais. E depois, quando eu fui corregedor e 

presidente, na qualidade de corregedor e presidente, você só participa do órgão da corte especial, 

não de turmas, você fica afastado dessa atividade de julgamento do dia a dia. Então há muitas 

questões... É que a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si, então 

essa harmonia tem que ser feita através da interlocução entre os poderes, para evitar que os 

problemas existentes e que possam ser por eles resolvidos sejam postergados. Agora, isso tem que 

ser feito de maneira transparente e clara, o que não pode é um poder submeter o outro, ou negociar 

com o outro, coisas que não sejam de grande, de realmente interesse público. Por exemplo, o 

Conselho precisava às vezes de legislação, então é hora de atuar, de propor, mas nesse caso através 

da presidência do Conselho, que era o ministro Jobim. Quando eu fui do STJ muitas medidas 

criando, ampliando varas federais, várias outras medidas, assim, eu tinha legitimação para fazer 

junto ao presidente da República, junto ao Congresso Nacional. Então sempre dentro dessa órbita 

constitucional que prevê isso, para evitar problema. Porque têm muitos que gostam de fazer o 

seguinte, gostam de ficar no debate público através da imprensa, um ataca um, o outro ataca o 

outro, isso é coisa que não atende ao interesse público. Problema você tem é que procurar diminuir 
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sua dimensão e procurar solucionar de maneira eficaz, visando ao interesse público, de maneira 

transparente também. Então sempre optei por essa via, e sempre tive uma boa interlocução com 

todos eles, nunca tive problema, e ninguém nunca veio, por conta disso, me fazer pedido de 

julgamento nem nada que pudesse criar constrangimento. 

Tânia Rangel - Hoje a gente assiste, ainda no cenário nacional, juízes sendo ameaçados. Na época 

do senhor ainda não tinha acontecido, ou já havia casos em que foi necessário a Corregedoria atuar 

nesse sentido, para essa questão da segurança dos juízes? 

Antônio de Pádua - Não havia casos de ameaças não, havia só aquele juiz de Mato Grosso, que 

ainda está lá, que se falava nisso, mas não tinha atingido essa dimensão. 

Tânia Rangel - Só para a gente situar. O juiz de Mato Grosso é aquele ameaçado por uma 

quadrilha? 

Antônio de Pádua - É, por que ele já puniu, é problema de tráfico. Ele já puniu muitos traficantes... 

Tânia Rangel - Ele mora no tribunal, não é? 

Antônio de Pádua - Exatamente, então tem isso. Agora, havia certas dificuldades, por exemplo, em 

Roraima, às vezes tinha que tomar certas medidas, mas assim, da Polícia Federal. Mas normalmente 

não tinha chegado ao nível que chegou. É que nós estamos num processo assim de estruturação do 

tecido social, que acho que se não se dá um basta nisso, do jeito que está, ninguém... há uma... se 

perdeu a noção de autoridade; professor hoje apanha dos alunos, o pai ninguém respeita mais, e eu 

acho que não há sociedade no mundo que viva sem uma estruturação. Quando se chega a limites 

grandes, aí é a lei do mais forte, então o negócio, nós voltamos ao sistema das sociedades 

primitivas, e o Brasil, então, estou achando que está havendo essa desestruturação excessiva do 

tecido social. Acho que precisa haver uma reposição desses conceitos básicos, principalmente de 

direito público, direito, a democracia é o governo das leis e não dos homens, então vamos respeitar 

as leis, vamos respeitar a Constituição, e vamos fazer com que as pessoas investidas de poderes 

estatais possam realmente tornar eficazes esses direitos e esses textos constitucionais. Por que, se 

continuar do jeito que está, cada um grita do jeito que quer, ninguém... qualquer autoridade não vale 

nada, isso eu acho que não é uma boa coisa. Sabendo, evidentemente, que há muitas autoridades 

que não mereciam ser autoridades, mas o sistema democrático tem meios para coibir isso, a 

começar pelo próprio sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é falho, por quê? Porque o Brasil é 
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formado... O sistema eleitoral nós temos... A democracia se faz através de partidos políticos, nós 

temos vários partidos políticos, mas cada partido político tem um dono, então você não vota em 

quem você quer, mas em quem os donos escolhem para você votar, então já é uma distorção básica, 

por isso essa representação aí que não... infelizmente, tem deixado a desejar. Há pessoas de muito 

valor, mas de um modo geral, se for feito um levantamento do parlamento atual e do de outros 

tempos, se verificará que a desqualificação é muito grande, haja vista que esse problema da 

judicialização da política está ocorrendo em grande proporção, por isso, por incompetência deles 

próprios em resolverem seus problemas. Os próprios órgãos, o Legislativo não resolve os 

problemas, aí são judicializados e levados para o Judiciário, então o Judiciário passa a ter uma 

função política que a rigor não precisaria exercitar, se eles tivessem meios de solucionar esse 

problema. Eu me lembro, no meu tempo de Câmara e Senado, isso jamais aconteceria, porque os 

líderes... acha que problemas internos deles iam sair... de fora deles? Eles resolviam, arranjavam 

uma maneira e resolviam internamente. Mas hoje, tudo vem para a imprensa e vem para o 

Judiciário, eu acho que isso precisa ser repensado no contexto geral, senão vai acontecer o que está 

acontecendo. Quer dizer, o Poder Legislativo não legisla, quem legisla é o Executivo, que 

basicamente legisla, o Executivo, que tem que administrar, ele praticamente também não 

administra, assim como dever fazer, porque tem uma série de limitações... 

Tânia Rangel - Basta ver as agências reguladoras que não conseguem dar conta, vai para o 

Judiciário resolver. 

Antônio de Pádua - Exato. Então o que está havendo? Muitos problemas estão indo para o 

Judiciário. Há mesmo quem dissesse que o século XVIII foi o século do Poder Executivo, o século 

XIX do Legislativo e o século XXI do Judiciário. É um fenômeno também, que dentro de certas 

proporções, é mundial. Tem até um autor francês que desenvolveu isso muito bem, o [Antoine] 

Garapon, conhece? É um trabalho excepcional aquele do Garapon, vale a pena ler, e ele mostra isso, 

que o que está havendo é isso, o Judiciário vai assumindo certas funções que a rigor não deveria 

assumir, ele não tem estrutura para isso, causa desgaste. Então o Congresso, pressionado, aprova 

leis com grau de generalização muito grande, e quando chega a hora de executar essa lei ou de 

aplicar, e quem aplica é o Executivo ou Judiciário, dependendo do tipo de lei, então se gera uma 

dificuldade muito grande. Ou seja, tem quase que se legislar novamente para poder dar eficácia 

àquele texto. Isso vai gerando essas distorções grandes, mas tudo é um processo, com o tempo... 
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Christiane Jalles - E isso torna um problema da administração da Justiça, o modo como você 

administra essa nova máquina, com essas novas funções, que não eram as funções até então 

previstas. Ou seja, você já tem um aumento de demanda para as funções tradicionais da Justiça, e 

agora também esse novo aumento de demanda. Nesse ponto, o senhor acha, ministro, que caberia ao 

Conselho Nacional de Justiça propor políticas públicas para o Judiciário? 

Antônio de Pádua - Não há dúvida nenhuma, eu acho que uma das funções dele é exatamente 

propor, fazer um planejamento estratégico do Poder Judiciário, arranjar regras que possam ser 

aplicadas ao Judiciário todo. Nosso Judiciário é um poder nacional. A jurisdição que exerce o juiz lá 

do interior do Amazonas é da mesma natureza da que exerce o ministro do Supremo, só se altera a 

abrangência dessa jurisdição, mas sob o aspecto essencial, quanto à essência, é o mesmo poder. 

Então por isso o dever pode ser. Eu tenho impressão que o que se deve fazer é isso, há muitas regras 

que podem ser adotadas por todos os setores do Poder Judiciário, deixando a todos a liberdade 

criativa, isso eu acho fundamental, todos devem ter a liberdade de criar, de melhorar a 

administração, mas muitas coisas podem ser feitas, e uma das coisas que nós começamos com a 

Corregedoria foi repassar aquelas medidas exitosas de uma Justiça para a outra. Não precisa 

inventar a roda duas vezes, se alguém já teve uma experiência com um determinado setor de 

administração da Justiça e foi eficaz, então os outros podem adotar. Isso tem sido feito com muita 

rapidez. 

Christiane Jalles - O senhor se lembra de alguma medida como essa, exitosa, de uma Corregedoria 

estadual ou do trabalho ou federal que o senhor tenha conseguido implantar para as outras? Um 

exemplo só? 

Antônio de Pádua - Eu posso dizer que havia várias, eu presenciei muitas, com relação a esses 

colégios, essas reuniões com os corregedores. Então há muitas coisas. No relatório eu enumero 

algumas medidas relativa a reconhecimento de paternidade, coisas desses... a título de exemplos, 

mas são várias outras e eu acho que eu enumero... deixa eu ver aqui se... eu tinha feito um 

resuminho muito pequeno, só para não divagar, porque às vezes a gente divaga muito. Deixa eu ver, 

por exemplo, processos previdenciários relativos a idosos, maiores de 60 anos, regras para serem 

implantadas em todos os tribunais regionais federais, criando, por exemplo, turmas especializadas, é 

uma medida de caráter geral. Relativamente, tinha uma outra medida que eu achei muito 

interessante, que foi tomada por... acho que foi até o Tribunal de São Paulo, deixa ver se eu anotei 

aqui. Mas se você olhar no relatório geral, há certas medidas. E eu posso dizer que, pela 
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experiência, são muitas, são coisas interessantes que eles adotam, às vezes, de Juizado, por 

exemplo, de Menores, da Infância e da Juventude, então há muitas medidas que um toma... é um 

juizado, por exemplo, tem uma função administrativa muito maior do que os outros, então eles 

tomam certas medidas, que podem, sendo eficazes, ser replicadas para os outros Juizados de 

Menores, e coisas desse tipo, Juizado de Infância e Juventude, hoje. 

Tânia Rangel - Eu tenho uma pergunta. A Corregedoria Nacional de Justiça, em algum momento 

em que o senhor foi corregedor, se relacionou ou teve alguma relação com o TCU
22

? 

Antônio de Pádua - Ah, sim. Nós celebramos o primeiro convênio com o TCU porque muitas 

vezes, no caso que ensejou a assinatura, que nós propusemos a assinatura desse convênio com o 

TCU, foi um caso em que se precisava investigar contas do Tribunal de Alagoas, que tinha feito 

pagamentos muito questionáveis, e para tanto precisa de peritos, expertos, pessoas que entendem de 

parte de orçamento público, esses detalhes todos, e nós então requisitamos auxílio ao TCU, que 

prontamente atendeu. Em decorrência disso o Conselho assinou um convênio com o TCU. 

Tânia Rangel - Nessa época já havia essa relação do Judiciário com o COAF
23

, entre a 

Corregedoria e o COAF, por exemplo, ou ela acaba sendo feita depois? 

Antônio de Pádua - Não, depois, por que o próprio COAF, nessa época, estava muito no início. Ele 

começou com essa lei de crime de lavagem de dinheiro. Isso aí foi... é uma lei relativamente recente 

para essa época de 2005. Aliás, a lei data, foi pouco antes. Eu me lembro de quando estava se 

discutindo o projeto, nós fizemos até reuniões no STJ
24

, reuniões em que os especialistas estavam 

debatendo, inclusive o Jobim, que atuou também muito com relação a essa lei. Foi lançado logo 

nessa época, e, portanto, era um órgão bem na sua fase inicial. Agora, sim, já tem uma 

infraestrutura, já mudou. 

Christiane Jalles - Minha pergunta, eu cobri minha pauta, é um pouco, e não é uma pergunta, não é 

uma pegadinha, se o senhor quiser responder, o que o senhor acha de como anda a Corregedoria 

Nacional, hoje, com seus sucessores, como foi esse caminho que o CNJ... Mas, principalmente, a 

Corregedoria tem tomado, se é a mesma coisa, se não. Nós ouvimos em uma conversa como se hoje 

o CNJ fossem dois órgãos em um, um a Corregedoria, o outro a presidência e os conselheiros. O 

que o senhor acha disso, após a sua saída, como está indo a Corregedoria? Sinta-se à vontade. 
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 Tribunal de Contas da União. 
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 Conselho de Controle de Atividades Fiscais. 
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 Superior Tribunal de Justiça. 
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Antônio de Pádua - Eu acho que a Corregedoria está indo bem, seguindo mais ou menos os 

parâmetros que foram estabelecidos, evidentemente que adaptada a atividade administrativa da 

Corregedoria à personalidade de cada corregedor. Mas seguiram, pode verificar que é mais ou 

menos o mesmo procedimento, as mesmas formas, algumas... 

Tânia Rangel - Foi institucionalizado? 

Antônio de Pádua - Foi institucionalizado. 

Tânia Rangel - Não é personalizado? 

Antônio de Pádua - Não é personalista, está institucionalizada, então tem que seguir realmente 

aquela estrutura fundamental. Pode ver que houve pequenos aperfeiçoamentos, muitas melhorias, e 

aperfeiçoamentos que implicaram em melhoria, como seria normal com o curso do tempo e com o 

curso da experiência. Então isso aconteceu. Agora, ultimamente, realmente, ultimamente houve essa 

dissidência, esse dissídio, entre a presidência e a Corregedoria. Foi uma dissidência que assumiu 

uma dimensão grande na imprensa, mas que decorreu de um debate, realmente fundamental. Se o 

Conselho teria poderes subsidiários concorrentes ou subsidiários ou complementares. Esse foi o 

grande debate. Isso no meu tempo não precisou de haver, pois conforme disse sempre o poder foi 

concorrente. A Corregedoria veio para atender o reclame da sociedade, para corrigir problemas 

sérios do Judiciário, principalmente de desvio de conduta, com eficácia, e não para burocratizar a 

tomada dessas providências. Ela veio porque as Corregedorias anteriores e os tribunais, o exercício 

das funções da Corregedoria, não atuavam com a eficiência reclamada, eles tinham limitações para 

punir colegas e coisas desse tipo. Por isso houve a necessidade, realmente, de criar essa 

Corregedoria. Então, se não se adotasse esse sistema de atuação concorrente, era preferível, no meu 

ponto de vista, fechar, acabar com a Corregedoria. Foi um longo debate travado no âmbito do 

Supremo também, e houve uma dissidência grande, portanto, é uma questão jurídica de alta 

indagação. No meu ponto de vista, prevaleceu aquilo que foi a melhor solução para o Brasil. Isso é 

o que eu acho. 

Tânia Rangel - Ministro, muito obrigada.  

Antônio de Pádua - Nada. 

 

 


