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Com a chegada de um novo século - e, no caso, de um novo milê
nio -, descortinam-se mudanças significativas na sociedade contemporâ
nea, quer no campo das conquistas científicas, quer na escala dos valores 
sociais, quer até mesmo nos hábitos mais simples do comportamento 
humano. 

Estamos, dentro dessa perspectiva, vivendo um momento excepcio
nalmente fecundo, apesar das conhecidas carências que turvam a nossa 
realidade, dentre as quais a miséria, a fome, a violência, o desemprego, a 
infância desprotegida, as desigualdades sociais e as crises de toda ordem, 
notadamente as de governo e de Estado. 

A ciência e a tecnologia vivem de avanços extraordinários, de que 
são exemplos a informática, o laser, o DNA, a engenharia genética e os 
meios de comunicação, em suas múltiplas e variadas manifestações, a 
encurtar distâncias e a ensejar maior acesso à cultura e aos fatos que 
povoam o mundo e o nosso imaginário. Ingressa-se em uma nova era da 
Civilização. 

Nesse contexto, transforma-se também o Judiciário, que, ao olhar 
dos mais atentos observadores do panorama sociopolítico, nele vêem o 
surgimento de um novo perfil. Pouco a pouco, com avanços e retrocessos, 
por vezes incidindo em equívocos, vem o Judiciário, e não só no Brasil, 
ganhando um outro figurino institucional. De Poder meramente formal, 
categoria a que se viu elevado pelo constitucionalismo do século XVIII, 
voltado quase que exclusivamente à solução dos conflitos individuais, em 
seu novo modelo assume posição de autêntico guardião da cidadania, a 
se fazer presente na cena política das nações e a influir no destino e no 
dia-o-dia da comunidade. Daí a redação, não raras vezes violenta, de 
segmentos conservadores, insatisfeitos com a sua ascensão, a tentar obs
truir-lhe o espaço político. Sem embargo de tais obstáculos, ganha o 
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Judiciário uma nova dimensão, avultando-se a imagem do juiz dos novos 
tempos, com poderes ampliados para o bom exercício da sua missão cons
titucional, mas também com mais responsabilidade e a exigência de uma 
formação mais aprimorada e contínua. 

É nesta realidade que se torna oportuno ouvir as vozes daqueles 
que, por sua firmeza, lucidez e postura sempre vertical, granjearam, como 
juízes e cidadãos, a admiração, o respeito e a confiabilidade da Nação. 

O Ministro Antônio de Pádua Ribeiro é uma dessas expressões. 
Natural de Minas Gerais, com raízes no Distrito Federal, ex-membro do 
Ministério Público, no qual ingressou após obter o primeiro lugar em con
curso nacional, como juiz tem-se destacado pelas suas decisões e pela 
conduta marcada pela integridade, dinamismo e visão institucional, 
amadurecida pela inteligência, pelo talento e pela experiência como pro
fessor, conferencista e autor de estudos jurídicos de reconhecido valor. 

De suas Reflexões, lastreadas em sua vivência pessoal como profis
sional cultor do Direito, cuida este livro, que se outros méritos não tivesse 
- e os tem em abundância - teria o de testemunhar um momento histórico 
do Judiciário brasileiro. 

Brasília, março de 2000 
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