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o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Olá, está no ar mais uma edição 
do justiça Viva, o programa de entrevistas do Conselho da justiça 
Federal, em parceria com o Superior Tribunal de justiça, que registra 
e resgata a história do judiciário, por meio da perspectiva pessoal 
dos seus integrantes, os caminhos até aqui percorridos, as princi
pais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos 
marcantes. 

Hoje, vamos conversar, eu, Luiz Orlando Carneiro, jornalista; Virgílio 
CaixetaArraes, historiador; e o ex-Presidente da OAB Nacional, Ophir 
Cavalcante júnior, com o Ministro Evandro Gueiros Leite, nascido em 
1920, no município de Canhotinho, em Pernambuco. 

Gueiros Leite iniciou a carreira jurídica no ano de 1947 como advo
gado em Recife. O ingresso na Magistratura ocorreu em 1967. Como 
juiz, na Seção judiciária do Rio de janeiro, no antigo Tribunal Federal 
de Recursos, a carreira foi meteórica, ocupando cargos estratégicos 
na justiça brasileira. Merece destaque o papel fundamental na cria
ção do Superior Tribunal de justiça. 

O senhor é uma figura histórica, um dos fundadores da justiça 
Federal no Brasil. Como começou seu interesse pelo Direito, na sua 
infância, na suajuventude? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Começou tudo pela influ
ência dos meus parentes, N ehemias Gueiros e Esdras Gueiros. Na 
verdade, também eu era dedicado às letras e não gostava muito de 
matemática. Então enveredei, fiz o curso na Faculdade Federal de 
Direito de Recife e lá me formei. Advoguei lá, como você disse, e, 
depois, vim para o Rio, acompanhando Nehemias, no escritório de 
advocacia, lá no Rio de Janeiro. A partir daí, eu enveredei também 
pela Ordem, onde fui membro representante do Estado. 

Na verdade, Nehemias Gueiros me levou para a Ordem porque ele 
foi batonnier, ele fez lá o Estatuto da Ordem, aquele Estatuto pri
meiro, que durou 20 anos. Então, eu fiquei trabalhando ali com ele. 
A partir daí, além de ser advogado, também resolvi fazer concurso 
para professor de Direito Processual Civil e me inscrevi na UERJ, 
antiga UEG. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Universidade Federal de Guanabara. 
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o SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Na verdade, eu já ensina
va, mas sem ser concursado. Comecei minha vida aí; fiz o concur
so e passei, e passei a ensinar em três faculdades, porque os ven
cimentos do Magistrado como Juiz Federal- aí já era Juiz Federal 
- os honorários que nós recebíamos estavam no nível dos lixeiros 
americanos, de Nova York, porque, na verdade, foi o Bastos que nos 
organizou, que já tinha a sua fama conhecida com o "pão duro". A 
partir daí, passei a ser professor e dividia com a advocacia. 

Depois dessa situação, eu fui para Juiz Federal. Comecei como Juiz 
Federal, daqueles que eles chamam "daqueles que não fizeram 
concurso", mas eu já estava inscrito para fazer concurso para o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apareceu esse cargo de Juiz 
Federal. Então, fui selecionado, passei pelo Senado Federal e pelos 
órgãos de segurança ... 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Entre os primeiros juízes federais ... 

o SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Em 1967. 

O SENHOR LUIZ ORLANOO CARNEIRO: OS primeiros juízes federais vieram 
todos da Justiça Estadual naquela época, ou já tinha ... ? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Não, nem todos. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO:Já havia concurso direto? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Não, acho que ninguém. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Apenas para explicar mais para o 
público. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Foram seis titulares e seis 
não. Eles vieram mais do Rio de Janeiro, porque éramos eu, Aldir 
Passarinho ... 

O SENHOR LUIZ ORLANOO CARNEIRO: E os senhores, depois, foram para o 
Tribunal Federal de Recursos? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Dali, da Justiça, fui para o 
Tribunal Federal de Recursos, onde fui Presidente. 
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o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Então, o senhor está dizendo, que o 
senhor foi Presidente do Tribunal Federal de Recursos e, em 1988 - e 
eu estou falando mais para o público em geral-, a Constituição de 88 
criou o Superior Tribunal de justiça. Quer dizer, o senhor foi um dos 
principais fundadores do Superior Tribunal de justiça? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: O problema é que eu era do 
Tribunal Federal de Recursos e tive a incumbência triste de extin
gui-lo. Curiosidade: era um dos melhores tribunais do País. Tinha 
sido criado em 1946, se não me engano, pelo Presidente Dutra. Já 
começa aí o problema das coisas que ficam programáticas. Naquele 
tempo, em 1946, eram mais dois Tribunais Regionais Federais que 
deveriam ser instalados posteriormente ao Tribunal Federal de 
Recursos para dividir os processos, e não se fez, passou em branco. 

Quando chegamos à Constituinte, e surgiu a Constituição de 1988, 
o Doutor Ulysses colocou mais seis Tribunais Regionais Federais 
e também o maior, depois, o Supremo Federal, que iria tratar 
da lei federal. O Supremo ficava na Constituição como Tribunal 
Constitucional, de guarda da Constituição, e nós ficávamos da guar
da das leis federais. Aí o que acontece? E começa a história ... 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O Senhor quer fazer alguma pergun
ta? É importante isso, para localizar. 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Eu acho importante pedir que o 
Ministro nos fale um pouco da dificuldade com a instalação do ST], 
como foi passado aquele modelo do TRF para o STj; quero que nos 
conte, isso é importante. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Isso daí é o meu ponto for
te. O sofrimento foi aí. Era sofrimento para desistir. 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: É mesmo? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: É. E Toledo me dizia: "Vá 
ao médico todo dia". 

Então, eu fiquei com essa missão de instalar tudo em seis meses. 
Agora, a persistência me fez cumprir. Mas eu fui ao Doutor Ulysses e 
disse a ele: "Doutor Ulysses, eu tenho um rapaz que é o meu Diretor 
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Geral, e ele me disse que se eu quisesse fazer tudo isso, eu precisa
va de um rapaz, que era excelente funcionário, mas, do Ministério, 
eu pedi, e o Ministro não me liberou. E eu precisava desse rapaz. 
Porque eu não demiti ninguém". 

o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O senhor está falando Doutor 
Ulysses, é o Ulysses Guimarães? 

o SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEI ROS LEITE: Isso. Aí eu já estava na luta. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O senhor pediu a ele ... 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Eu pedi a ele que ele libe
rasse, que pedisse a um amigo que era do mesmo partido e tudo 
mais, que ele liberasse aquele. E, no dia seguinte, o rapaz estava 
comigo. O Doutor Ulysses funcionando. "Se não fizer isso, Doutor 
Ulysses, eu não posso lhe entregar os seus tribunais." 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: E quem era o rapaz? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Era um excelente funcioná
rio. Era um homem que ia me arranjar dinheiro, porque não tinha 
dinheiro. Aí é que começa o principal obstáculo. Eu não tinha ver
ba, não foi instituído o custeio. Indicaram-se os tribunais, e eu tinha 
que cumprir aquilo, porque eu era o Presidente do Tribunal, tinha 
que fazer aquilo. Continuar com o Tribunal Federal de Recursos ao 
mesmo tempo em que organizava outros. Agora, como é que eu iria 
comprar prédios, onde seriam os tribunais federais, onde ficariam, 
o que eu deveria fazer se não tinha dinheiro? 

Então, acontece o seguinte ... Eu fui ao Ministro da Fazenda e disse 
que precisava de dinheiro e que nosso orçamento é a parcela de 
0,00. Então, ele me disse que não poderia me ajudar, talvez até di
minuísse a minha parcela no orçamento. Ele não se tocou. Então, 
na verdade, eu disse a ele: "O senhor me desculpe, mas eu vou en
trar com uma ação de prestação de contas contra o senhor". E ele: 
"Como assim?" "As custas, as nossas custas judiciais forenses, onde 
é que o senhor pode estar colocando. O senhor está tirando de um 
cestinho e colocando em outro. Isso chega a ser até prevaricação. 
Mas eu vou entrar com uma prestação de contas e o senhor vai me 
dizer onde é que botou, porque nós arrecadamos impostos na área 



federal e nós temos dinheiro e isso está no artigo da Constituição e 
vocês são obrigados a nos sustentar". Então, ele perguntou ao au
xiliar, que era o Consultor Geral da Fazenda: Pode ser? E o rapaz 
disse: Pode ser. 

o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Quantos integrantes tinha o Tribunal 
Federal de Recursos? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Naquele tempo, 19, possi
velmente. Os números não me ... 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Sim, mas o senhor teria que estar 
instalar o Superior Tribunal de Justiça, com 33 ministros? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: É. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: E o antigo Tribunal Federal de 
Recursos tinha 19. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Certo. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Esses 19 foram para o STJ? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Esses foram conduzidos. 
Nós aproveitamos, eles foram conduzidos, eram excelentes julgado
res e foram conduzidos. Sem isso, seria mais difícil ainda. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Como é que o senhor chegou aos 33? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Um pacote de abril, através 
desse pacote de abril, não foi antes porque, na verdade, eu só pude 
entrar por causa desse aumento de números. Foram três listas de 
três nomes. O Geisel, que era quem ia nominar, queria nomear. Ele 
tinha que nomear os primeiros. Mas, na verdade, ele tinha também 
intenções de nomear os de segunda qualidade. Então, ele devolveu 
ao Tribunal Federal de Recursos dizendo: mandem-me nove nomes. 
Porque ele, como alemão daqueles rígidos, nomeava os primeiros 
indicados. Então, eles lá do tribunal, do meu tribunal, disseram não, 
é tradição do tribunal e são três listas. 

Então, ele tirou um candidato mineiro, meu amigo, e me colocou. E 
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também outro que era do Maranhão, que era candidato do Sarney 
e colocou. Eu não tive donos, mas eles me colocaram. Eles me colo
caram lá porque ele me conhecia por Evandro, porque tínhamos 
trabalhado juntos no Conselho de Segurança como assessor. Eu era 
assessor jurídico indicado por meu irmão para trabalhar com ele. 
Ele era Procurador-Geral da Justiça Militar, então, ele disse que sem 
uma pessoa lá no Conselho Federal, na casa da borracha, sem isso 
eu não vou poder trabalhar. Eu fui para lá e fui assessor; sentá
vamos na mesa mesmo. Ele era de lá do Conselho, era Diretor ou 
qualquer coisa disso e, então, fizemos um relacionamento bom e 
depois ele me convidou. 

o SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Queremos que o senhor nos diga 
como era a Justiça Federal quando o senhor entrou e quando o se
nhor saiu. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Antes de responder isso, 
me permita dizer: fui também aos Deputados encarregados das fi
nanças e também solicitei desses dois deputados que me dessem 
dinheiro. Então, eles me disseram que não podiam nos dar porque 
já as finanças estavam ruins naquele tempo. Eram dois conhecidos, 
não vou citar os nomes, mas eram dois conhecidos ilustres deputa
dos, mas não puderam. Eu disse: mas eu tenho as custas, podemos 
fazer um fundo do qual nós possamos nos valer autonomamente. 
Mas eles disseram: não os fundos estão proibidos pela Constituição. 
Eu não conhecia essa proibição, mas saí desanimado. 

A partir daí, eu comecei a fazer a minha procura entre os líderes 
dos partidos na Câmara para obter verba para conseguir alguma 
coisa. Mas eu comprava, digamos assim ... Os móveis tive que com
prá-los lá no Paraná, sem licitação, porque era metade do preço e 
estava na obra. Mandei, requisitei. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Quer dizer, não havia um orçamento 
específico? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Nada, não havia orçamen
to coisa nenhuma, eu tinha que fazer tudo. Arranjar o dinheiro e 
gastar o dinheiro. Então, requisitei aqueles dois ou três, mandei 
meus motoristas apanharem os móveis lá. E os prédios? Não tinha 
onde colocá-los, onde colocar os Juízes Federais e, então, colocar os 
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tribunais. Essa história é interessante, depois nós voltamos, basta 
você me lembrar. 

Eu saí para conseguir os imóveis para instalar porque não 
tinha dinheiro para comprar nem para alugar. O que eu fiz? Eu fui 
ao Presidente Sarney, naquele tempo, mas fui em companhia do 
Consultor-Geral da República e do Procurador-Geral da República. 
Eu fui lá e levei-os e solicitei ao Presidente Sarney o prédio do 
BNH, que estava vazio, que seria utilizado para colocar o Tribunal 
Regional Federal do Rio de Janeiro, colocar a Justiça Federal com 
28 juízes, colocar sete auditorias militares, colocar o Tribunal 
Regional Eleitoral; enfim, aninhar toda essa gente que estava pre
cisando e mais lugares para os carros do Supremo quando eles nos 
visitassem, etc. E daria para a Caixa administrar, gastar, fazer as 
despesas todas por conta dela, porque nós não teríamos dinheiro 
para fazer isso, que era enorme o prédio e a Caixa receberia os 
depósitos que viessem das custas, que fossem arrecadados pela 
Justiça Federal. 

Mas, ele me disse que não podia me conceder aquele prédio porque 
aquele prédio tinha sido construído com o FGTS. Quer dizer, dos 
trabalhadores, e ele ia vender para repor. 

Bom, a situação desse prédio não cheguei a investigar depois, mas 
sei que ele me prometeu: eu desaproprio o prédio que o senhor ti
ver no Rio. A dificuldade é que ninguém tinha uma relação de pré
dios federais no Rio de Janeiro. Nem o Tribunal de Contas naquele 
tempo. Ninguém sabia o que tinha lá no Rio de Janeiro. 

Então, eu consegui, na comissão de obras que eu tinha lá no Rio 
de janeiro, de juízes federais, eu consegui um prédio ali na Rua do 
Acre, com 20 andares, uma beleza de prédio do Jorio Dauster, do 
Instituto Nacional do Café. Então, ele desapropriou em 3 dias. 

Eu falei com o Chefe da Procuradoria Federal no Rio de Janeiro: 
você entra. Eu soube que eles queriam brigar de volta pelo prédio, 
a Casa Civil me informou. Eu, então, pedi ao rapaz, ao Chefe da 
Procuradoria, que entrasse com imissão de posse. Ele me disse: é 
preciso depositar 20%. Eu disse: meu amigo, já viu União estar bri
dando com União? Esse dinheiro é para a União. O senhor protesta 
pela juntada daqui a 10 dias, 15 diz, mas eu quero a imissão. 



JUSTIÇA VIVA _ 

Então, eu, imediatamente, liguei para a juíza da 14a Federal e ela 
disse: Ministro, o senhor quer a liminar? Já está dada, não precisa 
nem pedir. Então, eu protegi essas coisas, fui protegendo assim. O 
do Rio de Janeiro, eu consegui. 

Também o de São Paulo, com o Quércia, foi maravilhoso, me deu 
um prédio de 10 andares na Praça da República de mão beijada, 
quer dizer, emprestou, sem documento, sem nada. Disse: "tomam 
conta", e eu ocupei. Depois o Simon, lá no Rio Grande do Sul. Ele 
me deu 3 ou 4 andares no prédio novo daquele negócio do trigo e 
eu ocupei. 

Lá no Recife, o problema do Arraes é que houve um pouco de di
ficuldade. Mas o Vice Governador cedeu o Palácio dos Despachos. 
Foi para a Casa da Moeda e me cedeu o Palácio dos Despachos. Eu 
consegui instalar o pessoal. Mandei Pedro Acioli e outros compa
nheiros cuidar disso. Eu não fazia sozinho, eu distribuía o serviço. 

E no Rio de Janeiro não me deram nada. O Governador de lá me 
ofereceu a Cibrazem, aquele negócio de peixe na beira do mar. Eu, 
então, recusei. Recusei e foi aí que fiz o seguinte, fiquei com a da 
Rua do Acre. 

Depois, aqui em Brasília, eu não tinha. Não tinha nada que sobrasse 
aqui para mim. O que fiz? Soube que o Edifício Áurea estava deso
cupado, porque a firma que alugava ao Governo tinha desapareci
do, quer dizer, tinha sido desfeita. Então, o que aconteceu? Estava 
lá o prédio, estava lá o Governo pagando o aluguel. Era uma beleza. 
Fui pessoalmente ao Ministro e disse: "O senhor está pagando esse 
dinheiro lá a fundo perdido. Pague por mim". E consegui. 

E assim fomos mendigando e conseguimos todas as instalações. 
Agora, voltamos. 

o SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: A pergunta, Ministro, como era 
a justiça quando o Senhor entrou e quando o Senhor saiu? Mudou 
muito a justiça Federal, a época que o Senhor entrou lá no Rio de 
janeiro, até a época que o Senhor largou aqui em Brasília, quando já 
foi Presidente do STJ? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Não havia Justiça Federal. 
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No Rio de Janeiro, vamos focalizar o Rio de Janeiro, que é a minha 
área, havia os Juízes de Vara de Fazenda Nacional. Esses Juízes de 
primeira instância não tinham nenhuma vinculação com o Tribunal 
Federal de Recursos. Eles, então, tratavam das causas de interesse 
da União. Eram esses Juízes. Nós viemos substituí-los, para tratar
mos dos assuntos da União. Como que houve essa substituição? No 
Ato Institucional foi refeita a Justiça Federal, que Getúlio Vargas ti
nha extinguido. 

o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Mas ficaram logo 5 Regiões, naquela 
época, a 1 a Região, a 2a ••. ? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Não, por enquanto, era só ... 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Por enquanto, era a criação da 
justiça Federal. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Voltamos ao começo 
porque são três fases, Juízes, Tribunais Regionais e Tribunais 
Superiores. Nesse caso, éramos Juízes. Fomos escolhidos pelos 
Órgãos de Segurança e pelo Senado, naquele tempo da revolução. 
Fomos nomeados Juízes Federais para substituir a primeira instân
cia, que era do Juízo da Fazenda. 

Os nossos assuntos, os assuntos da Fazenda do Governo Federal não 
eram bem tratados. Então, fomos nomeados em 1967; escolhidos e 
nomeados. Tomamos posse em Brasília e voltamos para o Rio de 
Janeiro para começar a jurisdição lá, plena. Essa é a pergunta? 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Como era ajustiça em termos de 
costumes, em termos de decisões, sua relação com a sociedade e com 
os Poderes, quando o Senhor entrou najustiça e quando saiu? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: OS anteriores que trabalha
vam lá, na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alguns foram cassa
dos pelo Governo da Revolução. Alguns, muitos foram cassados. Na 
verdade, isso criou um clima de insegurança. 

Essas cassações passavam pelo crivo do Ministério da Justiça. E, por 
acaso, eu estava no Ministério da Justiça como Secretário-Geral. Isso 
é uma confusão terrível. Nesse interregno, eu estava lá, tratando 



JUSTIÇA VIVA .. 

desses assuntos e fiscalizando o que vinha de bom e o que vinha 
de ruim. 

o SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Nessa época o senhor não eraJuiz 
ainda? Nessa época, em que o senhor estava no Ministério da Justiça, 
o senhor era Juiz, ou não? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Naquele tempo, ainda era 
advogado. Fui convidado para Secretário-Geral pelo militar que vi
nha organizar os partidos políticos, a ARENA e o outro. Fiquei lá de 
plantão, lá no Tribunal, no Rio, no Ministério da Justiça. O Ministro 
veio trabalhar em Brasília. Eu tinha apartamento aqui em Brasília, 
mas não vim. Fiquei lá cuidando dos problemas dos GPMs e salvei 
muitos juízes por decisões, por acusações injustas. Passei um pente 
fino em certos abusos e tudo mais e tal. Esse foi o meu papel lá, em 
relação à Justiça do Rio de Janeiro. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Na década de 60, que o Senhor está 
falando. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: A Justiça Estadual. Ajudei 
muita gente. Recebo ainda hoje agradecimento de muita gente que 
ligou para mim chorando, nos telefones: sabemos que o senhor 
nos salvou disso assim e assim. Então, essa a minha atuação lá 
foi para ajudar, já também ajudar a Justiça Estadual. Mais algum 
esclarecimento? 

Agora, relacionamento entre os Juízes Federais e os Juízes estaduais 
eram excelentes. Grandes Juízes que vinham de Minas, porque se 
pagavam mal. Em Minas se pagava mal aos Juízes. Eles migravam 
para o Rio de Janeiro, onde eles ganhavam melhor, tinham uma 
situação melhor. E lá se notabilizaram como grandes juízes estadu
ais. Eles nos tratavam ... depois lhe digo por que e onde. O relaciona
mento nosso aqui não foi de briga. 

Houve, realmente, problemas sérios de luta por imóveis. Essa outra 
fase. O que acontece? Entre os colegas que vieram, tivemos atitudes 
de colegas maravilhosos, como Jorge Lafayette Pinto Guimarães, 
um jurista de renome, Aldir Passarinho, Renato do Amaral 
Machado, que era juiz substituto. Que homem, que sabedoria, que 
professor! Meu Presidente de obras, eu o utilizei como Presidente 
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de obras. Então, nós éramos respeitados, nós éramos respeitados 
pelo Governo constituído. 

Na verdade, havia incidentes assim: na mesa do Ministro mineiro 
meu amigo chegou um material do SNI para que ele examinasse. 
Ele, então, pressurosamente, juiz mais novo, foi a mim, porque eu 
era o Diretor do Foro. Essa é a minha sorte. Era um rapaz jovem e 
recebi esse material de informações sobre um problema de umas 
lanchas. Ele disse: "Recebi esse material, o que vou fazer com isso?" 
Eu disse: "Junte nos autos. Junte, mande juntar". Então, resolve o 
problema dele. Esse era nosso relacionamento. 

Depois fomos chamados, também, para escrever a história da nossa 
Justiça no Brasil. Isso foi, já, na época em que estávamos instala
dos no prédio da Justiça no Rio, do Supremo Tribunal Federal. O 
Desembargador me pediu e aos meus colegas que estavam vivos 
ainda que nós déssemos entrevistas para que depois se divulgas
sem aquelas entrevistas como história. Essas entrevistas eu as te
nho todas e se for preciso, eu as tenho até traduzidas se for neces
sário para o Programa Histórico. Eu, Thibau Guimarães, que era o 
mais novo, e Aldir Passarinho, porque Jorge já havia falecido e os 
alguns outros também tinham saído ... 

Nós fizemos, contamos os pormenores e até hoje isso não foi 
divulgado. 

o SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Ministro, nos fale um pouco sobre 
o prédio do ST], onde o senhor instalou o ST] aqui em Brasília? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: O Superior Tribunal de 
Justiça era terreno, eu não tinha onde edificar, mas o Presidente da 
Novacap entrou no meu gabinete e disse: "Presidente, quer um pre
sente?" Eu disse que se fosse acima de cem reais, eu não poderia re
ceber. Ele disse que poderia me dar 40 mil metros quadrados numa 
zona non aedificand da Novacap. Isso caiu do céu. Então eu disse: 
quero, aceito. "Então, é seu. Agora eu quero lhe dizer o seguinte: 
tem uma Presidente do Cauma, que é quem examina esses terrenos 
todos, e eu soube que ela disse que vai impugnar essa doação. 

Então, eu encarnei o diplomata e enviei um convite para essa se
nhora para ela ir tomar um café comigo lá no Tribunal e ela foi 
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gentilmente. Eu, então, a levei no Rollemberg, que era um grande 
Ministro do nosso Tribunal. Eu conversei com essa senhora. Depois 
o Rollemberg conversou com ela, eram amigos, e ela me deu mais 
40 mil. Então, botei a pedra fundamental, foi assim que nasceu. 

Agora, antes de nascer, eu trabalhei num prédio antigo, onde nós 
temos o Tribunal Federal de Recursos, passei o Tribunal para o 2° 
andar, para não interromper - você não queira saber o que é isso ... 
para funcionar e engrenar com o outro. 

Na verdade, no térreo eu comprei o mobiliário todo, preparei o tér
reo, tudo pronto para o STJ. Desliguei a luz aqui e ascendi ali. Não 
houve solução de continuidade, advogado não perdeu prazo, não 
reclamou, não fez nada, porque que felicidade obter esses auxílios. 
Tá respondido? 

o SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Sim. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Para o Superior Tribunal 
de Justiça e depois? Isso não é obra de um homem só. Depois veio o 
colega que me sucedeu e, então, contratou os serviços de Niemeyer. 

Então, esse Niemeyer fez esse colosso, que vocês veem tudo aqui
lo, isso na direção de várias Presidências, e de várias comissões 
de obras. Foi assim que se fez. O prédio foi, digamos, de graça; os 
Ministros era que cuidavam de tudo. 

O SENHOR VIRGíLIO CAIXETA ARRAES: Ministro, como o senhor avalia 
hoje, depois de quase 30 anos da criação do ST], que tipo de análise o 
senhor faz, se ajudou bastante o Judiciário brasileiro, se ele ainda po
deria ser expandido, se da forma como está satisfaz o meio jurídico, 
como o senhor avalia? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Expandido o quê? 

O SENHOR VIRGíLIO CAIXETA ARRAES: Na configuração com 33 Ministros ... 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Você perguntou e colocou 
o dedo na ferida. 

Nós tínhamos Ministros, tínhamos juízes, mas não tínhamos 
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dinheiro. Uma vez, eu fiz uma conferência em Belo Horizonte para 
tratar da complementação educativo-científica dos nossos juízes e 
lá estava Antônio Brancaccio, Presidente do Primeiro Tribunal de 
Cassação da Itália, ouvindo. Estava lá, em Belo Horizonte. 

Eu fiz esse dizendo o que era preciso fazer, e que eu teria que visitar 
na Europa todos os centros de estudos judiciais para verificar como 
nós poderíamos fazer o intercâmbio entre o juiz brasileiro e esses 
lugares onde eu visitei. 

Houve uma fase de interlocução, eu admiti perguntas. Então, o 
Brancaccio me disse, no italiano dele: por que é que o juiz de vocês, 
aqui, os juízes têm 17, 20 auxiliares e nós só temos três auxiliares? 
Por que nós temos 200 juízes e vocês têm 20 mil, não é isso? A situ
ação era essa. 

Até um episódio pitoresco que eu possa atravessar por que cabe 
ele ... As nossas leis criam as coisas e ninguém cumpre e ninguém 
faz. A Constituição tem um monte de leis ainda não regulamenta
das, porque o Supremo dispensou o recurso próprio para fazer a 
declaração in casu concreto. 

o Supremo achou que aquilo era legislar e abandonou aquele re
curso para fazer a regulamentação in casu e cada caso in concreto. 
Muitas vezes, nós abandonamos isso. Então, um dos casos interes
santes é esse, para mostrar por que é que não se cumprem as leis, 
o Estatuto do Idoso, já ouviu falar nisso? Pois é, tem lá no Estatuto 
do Idoso um texto que diz: "O idoso tem direito à vida." Está certo, 
é uma maneira de segurança, mas diz assim: O idoso pode postular, 
mas não pode esperar. Isso nunca se cumpriu. Você é advogado, 
você é advogado, você é advogado, onde e quando alguém conse
guiu que um juiz daquele, coitado, desse preferência ao idoso? 

o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O Senhor acha que o Brasil ainda 
tem recurso demais? O Tribunal Federal de Recursos, tinha esse 
nome, Tribunal Federal de Recursos, depois passou a ser o Superior 
Tribunal de Justiça, mas para fazer Justiça, tendo tantos recursos 
como tem hoje, cada vez tem mais recurso, não é? Tem recurso espe
cial do ST], recurso extraordinário do Supremo, embargos, agravo. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Está assim porque, nesse 
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caso de certos ou determinados recursos, recursos repetitivos e 
tudo mais e recursos constitucionais, esses recursos que têm re
percussão geral são examinados pelo Supremo e o Supremo, então, 
muitos deles são indeferidos. O que acontece? Há agravo daquela 
decisão do Supremo. 

o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: E tem agravo do agravo do agravo. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: E por quê? Por que isso é 
uma questão arcaica da Justiça portuguesa. Nós não podemos nos 
livrar da "bacharelice" dos portugueses, das nugas das leis portu
guesas, das "bizantinices" das leis portuguesas, nós herdamos isso. 
Nós herdamos um Direito como o europeu, em que não havia pro
cesso. Se não fosse o Direito Canônico ... Aproveitamos o Direito 
Canônico da Inquisição e de outras coisas mais para termos um or
ganismo que digerisse os nossos processos, que levasse nossos pro
cessos a julgamento. Só em 1880 e tanto é que um alemão chamado 
Von Bülow criou o processo, que era cerebrino. Não era uma coisa 
que não é como o Direito Privado, que você faz lá um contrato de 
locação. O litígio está direitinho. 

Agora, levar para o Cumbre para ser apreciado pelo Estado, que é 
o juiz, então você tinha, na verdade, que ter um processo, ter uma 
via para ele. Então, nós tivemos o processo criado por um alemão, 
dos quais, os alemães, Pontes de Miranda disse que o alemão é tão 
complicado que para apanhar um lixo ele sobe numa escada, mas 
fazia, mesmo assim fazia. 

Então, nós tivemos um Direito como o europeu, que veio a ser essa 
combinação de coisas, como é que se pode tirar alguma coisa daí, é 
difícil. E mais, o que é que temos? Tem coisa muita. 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Pois é, Ministro, mas veja bem: 
essa questão do processo em si, nós, brasileiros, não aperfeiçoamos 
isso no sentido de se criar mais processos, mais recursos? Hoje a 
Justiça brasileira está com um número exagerado de processos. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Exatamente por isso. 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: E por que está acontecendo tudo 
isso? 
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o SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Esse menino que passou 
15 anos para ser preso, porque todo dia tinha um recurso a mais. 
Havia um estrangeiro que era aluno de um Ministro lá, que dizia, 
por que no Brasil os que devem são mais prestigiados dos que os 
que têm crédito? Nunca se terminou a execução, porque a lei diz 
assim: até transitar em julgado o último recurso ... 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Mas, o senhor éfavor da execução da 
pena a partir do segundo grau? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Então, isso está acaban
do agora no problema da Lava Jato, hoje é na segunda instância. 
Começa ali, é penal. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O senhor é a favor disso, dessa 
possibilidade? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Sou absolutamente. E que
ro dizer o seguinte: que se nós não formos, eu sou velho, mas esse 
pessoal do Supremo Tribunal é gente mais nova. Quando Roosevelt 
criou o New Deal era a situação mais ou menos parecida com essa 
nossa, estava acabado. Quando ele criou o New Deal, ele chamou 
e disse: quem é que nós podemos fazer com esses velhinhos da 
Suprema Corte? Aí o guia disse para ele: não mexa num velhinho 
desses. Não mexa num velhinho desses. O que é que fez Roosevelt? 
Ele pegou o Joseph Kennedy, que tinha deixado de ser bootlegger, 
quer dizer, contrabandista de bebidas, e se tornou um grande fi
nancista. E ele colocou para resolver os problemas. Então, disse
ram: botou a raposa no galinheiro. É, botou a raposa no galinheiro. 
Então, as coisas se resolvem aqui. 

Esse Supremo Tribunal não é mais um Tribunal contido, é mais um 
Tribunal ágil. E quem viu, como vê esse menino que foi um juiz 
meu, o Teori Zavascki, ele interveio, ele judicializou o Legislativo, 
judicializou a política, quando cassou, por quê? Aquilo ele não po
dia fazer, mas fez, porque a Justiça americana já fez também. E por
que não há o juiz contido, há um juiz ativista. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O Senhor, com toda a sua experiên
cia e conhecimento desses anos todos, a judicialização, quem é cul
pado por esta chamada politização do Judiciário, judicialização da 
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política? Quem é o mais culpado, são os juízes ou os políticos? 

o SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: É uma condenação que eu 
não faço, porque é relativo, mas os fatos revelam, e os fatos estão aí. 
A luta entre os políticos chega a um limite que é preciso intervenção. 

O SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Então, são os políticos que 
judicializam ... 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Eles que, realmente ... Agora 
no problema do prazo para terminar o impeachment, vai haver 
uma judicialização ... Eles querem diminuir o prazo. Eles querem 
substituir o Anastasia. Querem fazer várias coisas para prorrogar. 
Agora, para prorrogar para quê? Para que os Senadores mudem de 
opinião? Mudem de opinião e que não se acabe nunca. Vai ficar 
para o fim do ano. Isso abriga todos nós que estamos aqui e o resto 
da nação. Eu sou contra o Ministério da Justiça. Eu tenho pavor ao 
Ministério da Justiça. 

O SENHOR OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR: Por quê? 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Porque o Ministério da 
Justiça nunca nos ajudou. Alguns Ministros, que vieram do Supremo 
Tribunal Federal, esses ajudaram, mas nós precisávamos acabar, 
tirar esse Ministro da Justiça e substituir Ministro para Assuntos 
Políticos e Cidadania, como já foi feito numa medida provisória, 
agora, recente de maio de 2016. Então, na verdade, o que existe, e 
é preciso que fique dito agora. Eu posso até deixar um papelzinho 
com isso escrito, se for necessário. O que houve e existe em lugar do 
Ministério da Justiça, temos o Conselho Nacional de Justiça. 

E, vou citar mais, na Resolução n. 125 do Conselho Nacional de 
Justiça, e sabe, que o Conselho Nacional de Justiça foi criado por 
uma PEC? Então, encara a Constituição? E, sabem que Conselho foi 
reconhecido como constitucionalissimamente feito pelo Supremo 
Tribunal Federal? E sabem que esse Conselho Nacional de Justiça, 
fui verificar, e polícia judiciária, que é jogado lá no Ministério da 
Justiça, a polícia judiciária é feita por eles? A polícia judiciária, que 
é um encontro de leis, entre o que se faz naquela PEC e o que se faz 
no Conselho Nacional de Justiça, um conflito de leis, que é o título 
do meu livro que acabei de escrever. Então, na verdade, o Conselho 
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não pode ser de Justiça, tem que ser um Conselho para Assuntos 
Políticos. O de Justiça já está. 

o SENHOR LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Ministro Evandro Gueiros Leite, 
agradecemos a sua participação especial no Programa justiça Viva, 
que fica por aqui. E quem quiser pode conferir as entrevistas nas re
des sociais do Conselho de justiça Federal e do Superior Tribunal de 
justiça. Futuramente, essas entrevistas serão transformadas em pe
quenos livros. 

O SENHOR MINISTRO EVANDRO GUEIROS LEITE: Agradeço muito a vocês 
todos e, se quiserem, estou às ordens para qualquer informação 
porque foi a minha vida. 


