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o SR, LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Olá, está no ar o 'Justiça Viva", o 
Programa 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 
percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes persona
gens e momentos marcantes. 

Hoje, vamos conversar, eu, Luiz Orlando Carneiro, jornalista do 
site jota, jornalismo e justiça, Virgílio Caixeta Arraes, Doutor em 
História pela Universidade de Brasília, onde atualmente é Professor 
e Pesquisador do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, e o 
Ex-presidente da OAB Nacional, Doutor Cezar Britto Aragão e com a 
Ministra Eliana Calmon, a estudante de Direito que, em 1968, deixou 
a Universidade Federal da Bahia cheia de sonhos e saiu em busca de 
seu processo de vida em meios a tantos processos pelos quais passou 
e analisou durante a sua jornada que culminou no Superior Tribunal 
de justiça, onde foi a primeira Ministra mulher da Corte. 

E eu logo pergunto: pode a Senhora nos contar como surgiu seu in
teresse pela carreira jurídica? E, também, se na época do curso de 
Direito ouve algum fato marcante que gostaria de destacar e que 
tenha de certa forma influenciado na sua filosofia de Direito? 

A SRA, MINISTRA ELIANA CALMON: É um prazer muito grande estar, aqui, 
no Programa e responder a sua primeira pergunta, que é muito in
teressante. É para começarmos pelo começo. Na realidade, entendo 
que o meu primeiro interesse pela carreira jurídica foi em razão 
de eu ter muita desenvoltura; na escola, eu sempre declamava; 
quando queriam fazer um discurso, pediam para eu fazer. Meu pai 
sempre dizia: essa menina podia ser uma boa advogada! Talvez isso 
ficasse na minha cabeça. Eu sei que eu sempre disse que ia fazer 
Direito, mas a minha ide ia era fazer o curso de Direito, fazer um 
concurso e ser promotora. Era o que eu queria da minha vida, este 
era o meu sonho. 

Entrei na Faculdade e transcorri todos os cinco anos de faculdade 
pensando em ser promotora. E, nesse meio tempo, tive uma car
reira estudantil muito marcante, porque entrei em 1964 com a 
Revolução, a faculdade foi fechada um mês e meio depois do meu 
ingresso; vi diversos colegas serem presos e comecei, a partir dali, 
a me debruçar sobre a carreira política. Depois que veio a abertura 
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da faculdade, passei a frequentar o grêmio, o centro acadêmico. 
Dessa forma, comecei a me interessar, pela primeira vez na minha 
vida, com a política estudantil e, naturalmente, estendendo-se para 
a política nacional que, à época, estava muito tumultuada em razão 
dos acontecimentos políticos. 

o último ano, 1968, foi extremamente difícil no Brasil, não conse
gui nem ter solenidade na minha formatura porque o campus uni
versitário foi fechado em razão de acontecimentos políticos. Tudo 
aquilo serviu de combustão para que eu ficasse muito ligada aos 
problemas políticos e muito interessada na atividade política, em
bora eu nunca tenha me filiado exatamente a nenhum partido; à 
época, todo mundo estava aderindo a partido de esquerda etc., eu 
me mantinha um pouco como secretária das atividades do centro 
acadêmico. Eu sempre fui alguém que faz as coisas, mas não toma 
decisão. Observo. E, nessa observação, eu entendia que era tudo 
muito tumultuado etc. 

Eu me formei e, logo depois de formada, eu me casei. Esse meu 
casamento fez com que eu saísse da Bahia, que é o meu Estado, e 
fosse para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tive grande difi
culdade de ter uma atividade dentro da área jurídica. À época não 
tínhamos concursos públicos, praticamente não existiam concursos 
públicos. Os cargos públicos mais relevantes eram dados a escolhi
dos. Dessa forma, eu tentei alguns cursos, algumas coisas e fui fazer 
Administração de Empresas. Foi um curso que abriu minha visão 
para a atividade empresarial e por aí fui seguindo. 

Naturalmente, a ideia de ser juíza só surgiu muito depois, porque, 
mesmo no Rio de Janeiro fazendo Administração de Empresas, eu 
ainda tinha o sonho de ser promotora. A minha ideia era ser pro
motora e acabei sendo promotora federal porque o meu primeiro 
concurso público foi para a Procuradoria da República. 

o SR, LUIZ ORLANDO CARNEIRO: O Ministério Público. 

O SR, RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Ministra Eliana Calmon, eu não 
queria deixar de perguntar algo que pode servir de referência para os 
jovens ou as jovens que hoje ingressam na carreira. É muito difícil, e 
deve ter sido muito difícil, já que a escutei falando em alguns encon
tros das mulheres, ser mulher e magistrada nesse período em que o 
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machismo era muito forte, embora forte ainda no Brasil. Como foi o 
fato de ser mulher e levar a Senhora a ser a primeira Ministra do ST], 
também mulher? Quais são as dificuldades? É possível se pensar em 
quotas para as mulheres para os tribunais superiores? 

A SRA. MINISTRA ELIANA GALMON: Eu costumo dizer que não sofri 
preconceito. E quando digo isso não é porque os preconceitos não 
existissem. Eu não tive tempo de dar atenção aos preconceitos que 
estavam à minha volta. Eu nunca me envenenei com eles. Eu segui 
meu caminho direto para não ser envenenada por isso. Todas as 
vezes em que eu sentia que havia certa hostilidade pelo fato de 
ser mulher eu deixava isso absolutamente fora da minha atenção. 
Sempre entendi que, realmente, no momento em que você para 
para dar atenção a essas pequenas coisas, faz com que você perca 
o rumo do seu foco. 

De forma que sofri algumas coisas, por exemplo, não posso deixar 
de declinar aqui o seguinte: cheguei como Procuradora da República 
em 1974, em Pernambuco. Pernambuco é uma sociedade fechada, 
uma sociedade machista, e fui a primeira Procuradora da República 
do Norte e do Nordeste. A primeira vez que me sentei numa sala 
de audiência junto ao Juiz, o advogado chegou e perguntou se eu 
era a nova escrivã e eu disse que não, que eu era Procuradora da 
República. Ele ficou alarmado e disse: mas a Senhora não é pernam
bucana. Eu disse: não, eu sou baiana. Ele disse: logo vi, com um ar 
assim meio debochado. E aquilo eu reparei, mas segui em frente 
como se não tivesse acontecido. E sempre as insinuações: "porque 
agora nós temos uma flor na Procuradoria" e essas coisinhas, mas 
eu nunca perdi o rumo do meu foco. 

Quando, por exemplo, fomos fazer divisão de gabinetes dentro da 
Procuradoria da República e nem todos os gabinetes tinham ba
nheiro, eles disseram: Eliana tem o direito de escolher o gabinete. 
Eu disse: negativo, eu não escolho nada aqui, eu sou igual a vocês. 
Então, vamos para o sorteio, como todos. Nunca admiti não dividir 
a conta quando íamos juntos para o restaurante. Dessa forma eu 
sempre me impus, como profissional. Acho isso muito importante, 
até passar isso para outras mulheres. 

Quero contar um episódio bem interessante. Eu era Desembargadora 
Federal do Tribunal Regional Federal da 1 a Região, e chegou um 
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professor, o Tribunal queria homenageá-lo e ofereceu um jantar. E, 
nesse jantar, eu vi a combinação toda: vamos levar o professor para 
jantar etc., e vamos levar as esposas ou não vamos levar as espo
sas? E ninguém falou nada comigo e eu estou vendo a arrumação; 
eu era a única mulher. Quando foi à noite, eu me arrumei e fui para 
o restaurante. Quando eu cheguei, eles disseram assim: você veio? 
Eu disse: ao que me consta, não sou casada com nenhum de vocês, 
eu faço parte do Tribunal e vim aqui para dizer isso a vocês: que eu 
também vou recepcionar o professor e dizer a vocês que vocês são 
uns grosseiros, porque, se vocês queriam fazer clube do bolinha, 
não deviam fazer jantar, deviam fazer um almoço, porque é assim 
que manda a etiqueta. Eles acharam adorável aquilo. E eu fiquei 
sendo alvo de todas as gentilezas de todos que estavam lá. 

De forma que eu não me amesquinhava por essas pequenas coisas 
relativas a essas diferenças de gênero. 

o SR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Masfaltavam mais mulheres, no 
Judiciário? Você acha que falta? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Na realidade, em primeiro lugar, eu 
acho que as mulheres demoraram um pouco a chegar. Segundo, 
as mulheres eram mais tímidas, não faziam frente. Por exemplo, 
quando me candidatei a uma vaga no STJ, o que se dizia era o se
guinte: você acha que eles vão votar em você? Eles não vão votar 
em você porque você é mulher e eles não votam em mulher. E mui
tas colegas minhas entendiam que era assim. E eU disse: se eu não 
me candidatar, eu nunca vou saber se eles vão votar ou não. 

De forma que é preciso que ousemos, que tentemos, que enfrente
mos. E eu fui muito bem sucedida, porque, a primeira vez que me 
candidatei, eu já entrei na lista. Foi com um pouco de sacrifício, 
mas eles já votaram em mim. Ou seja, eu entendo que as mulheres 
ousavam pouco. E também poucas mulheres chegavam ao topo 
da carreira. As mulheres magistradas sempre foram um pouco 
subservientes, pouco aguerridas, e isso fez com que a carreira das 
mulheres se atrasasse um pouco. 

O SR. VIGíLlO CAIXETA ARRAES: Ministra, quando a Senhora era estudan
te de Direito, havia professoras na faculdade ou também prevalecia 
essa visão restritiva de que só os homens é que poderiam lecionar? 
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A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Totalmente restritiva. Não havia ne
nhum empecilho, mas não tive nenhuma professora mulher. Aliás, 
tive uma professora mulher, na área de Medicina Legal, que era 
uma médica e que era assistente do catedrático de Medicina Legal. 
A única mulher que funcionou como professora na universidade. 
Isso eu estou falando dos anos 1960. A mulher conseguiu, efetiva
mente, se firmar, a partir dos anos 1960. Nos anos 1960 é que veio 
exatamente a pílula, todo o movimento que importamos, inclusive 
dos Estados Unidos, quando as mulheres começaram a fazer as 
campanhas para terem mais acesso à área política etc. 

O SR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Ministra, como julgadora de 
Tribunal Superior e tendo como colegas mulheres, as mulheres jul
gam melhor? Julgam com mais sensibilidade? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Não. Não acho que exista diferença. 
Sempre se investigou isso, inclusive um professor que escreveu o 
livro "O Olhar da Mulher no Judiciário", o qual até prefaciei, tenta, 
técnica e cientificamente, verificar se existe alguma diferença. 
Entendo que não. "A mulher é mais sensível" - não acho que haja 
nada disso. Acho que muito é o problema da educação, é um proble
ma que podemos dizer: carregamos a nossa biografia nos ombros. 

Há pouco tempo, lendo uma biografia sobre movimento de mulhe
res, vi uma coisa muito interessante: sempre se disse que a mulher 
é muito mais suave que o homem, que as mulheres enfrentam os 
problemas dentro de uma perspectiva mais carinhosa etc. Quem é 
que pode dizer isso, se olhar, por exemplo, a forma de fazer política 
de Obama e da candidata Hillary Clinton? Quem pode dizer que ela 
é mais jeitosa que ele? Então, eles desmistificam essa ideia de que 
existe aquele olhar diferente. 

De forma que eu nunca consegui identificar, dentro do Judiciário, 
essa ou aquela forma de fazer política, de ser Magistrada diferente 
de homem. 

O que eu acho, e isso venho verificando ao longo do tempo, é que 
existe menos corrupção, ou pelo menos existia menos corrupção 
por parte das mulheres magistradas; elas eram mais verdadeiras, 
eram mais duras. Mas isso em razão de quê? De elas terem menos 
envolvimento político, porque as pequenas corrupções do Poder 
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Judiciário começavam exatamente desses alinhavos políticos, 
essas pequenas coisas, essas pequenas derrapadas dentro do Poder 
Judiciário. E os homens, os Magistrados, eram muito mais ligados 
a esse meio político que as mulheres. As mulheres estavam mais 
afastadas. Então, isso eu noto. 

o SR, RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Então, essa sua característica de 
mulher fez com que a senhora se notabilizasse como uma Magistrada 
que, na Corregedoria, combateu muito a corrupção do judiciário? 

O SR, LUIZ ORLANDO CARNEIRO: E eu acrescentaria a essa pergunta a 
seguinte observação: a sua vocação inicial era ser promotora, era 
ser do Ministério Público. Depois a Senhora ficou Magistrada e inte
grante do Superior Tribunal de justiça; foi para o Conselho Nacional 
de justiça, órgão do Controle Externo do judiciário e foi Corregedora
Geral da justiça. 

A Senhora se realizou como fosse uma espécie de Promotora da 
Magistratura? 

A SRA, MINISTRA ELIANA CALMON: Olha, quero dizer que a minha ati
vidade como Promotora Federal foi fracassada, porque, entrei na 
Procuradoria da República em 1974 e fiquei na Procuradoria de 
1974 a 1979. A situação do Procurador da República era uma situa
ção política vexatória, porque era completamente acachapada pelo 
sistema político vigente, era o sistema militar, era a junta militar. O 
Procurador-Geral da República era um chefete de repartição, não 
tinha nenhuma atividade, e foi exatamente isso que me fez sair da 
Procuradoria da República. 

Quando eu, um dia, chegando ao gabinete, encontrei uma portaria 
do Procurador-Geral da República dizendo que em mandado de 
segurança nós não podíamos dar parecer em favor do impetrante. 
Então, a partir daquele ofício eu disse: eu não tenho lugar aqui, 
porque eu vim para aqui para ser fiscal da lei, para ser Ministério 
Público real, e não estava sendo. Então, como Ministério Público, 
tive uma carreira que não me satisfez. 

De forma que eu fiz um concurso para ser Juíza Federal, por entender 
que, naquele momento, o Juiz Federal tinha mais liberdade. E tinha. 
E efetivamente teve. Realizei-me como Magistrada, não pensava 
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que eu ia me encontrar tanto como Magistrada. Encontrei-me como 
Magistrada. E fiquei na Justiça por 37 anos, muito feliz com o que 
eu fazia. 

Agora, como experiência profissional, experiência de vida como 
ser humano, como profissional, técnica do Direito e Magistrada, 
a Corregedoria foi uma experiência riquíssima. Na Corregedoria, 
conheci as entranhas do Poder Judiciário. 

o SR. VIGíLlO CAIXETA ARRAES:Ministra, uma pergunta em relação agora 
a essa tradição do machismo do Nordeste: Pernambuco teve, no sé
culo XIX, Dona Bárbara de Alencar; o Ceará teve Rachel de Queiroz 
na Academia Brasileira de Letras e a Bahia teve a Senhora, com atu
ação destacada no judiciário. A Senhora acha que exatamente por se 
considerar que no Nordeste há um machismo maior, isso de modo 
paradoxal serviu como estímulo ainda mais para se contrapor a ele? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Sem dúvida alguma. Quando conhe
cemos a história das mulheres neste País, vemos o seguinte: as 
mulheres com a personalidade mais forte crescem dentro de um 
ambiente onde são sufocadas. E isso faz com que nós façamos a 
diferença entre Nordeste e Sul do Brasil. Incrivelmente, todo mo
vimento feminista sabe disso, há os registros de que a violência 
contra a mulher é muito mais no Sul do que no Norte e Nordeste. 
Porque no Nordeste as mulheres são aguerridas, são bravas exata
mente pelo que o Senhor falou: o machismo faz com que aflore uma 
forma de defesa maior. 

O SR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Ministra, a Senhora foi também 
Corregedora num órgão ainda pioneiro no Brasil, como o CN], um 
órgão que se mostrou importante depois de muita resistência no pró
prio Poder judiciário. A sua atuação no CNj teve uma repercussão 
muito positiva na sociedade porque houve um conflito se deveria 
aquele órgão ter importância que tem e se afirmou a partir daquela 
sua atuação. Qual o seu sentimento do CNj e como a Senhora se iden
tificou com ele? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Bem, o que aconteceu foi o seguinte: 
as corregedorias no Brasil têm, historicamente, um papel absoluta
mente pífio, de não fazer nada. De não fazer nada não pelas pessoas 
que ocupam as corregedorias, mas pelo próprio sistema, a estrutura 
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dos diversos órgãos faz com que a Corregedoria não funcione. 

E no Poder Judiciário o que eu observei é o seguinte: em primei
ro lugar, se é Corregedor; depois de Corregedor é que passa para 
os outros cargos da Mesa. E a depender do procedimento na 
Corregedoria, ele poderá ser Presidente do Tribunal ou não. Isso 
é deletério para o Judiciário, porque as pessoas que não querem 
sacrificar as suas carreiras e não querem mexer. 

Todas as mudanças no Judiciário causam muito estresse e mesmo 
que, individualmente, as pessoas aceitem aquele posicionamento 
do corregedor, no fundo, no fundo, quando reúne a coletividade, 
reúne o colegiado, começa a achar que é uma pessoa que está cau
sando tumulto. De forma que aquele corregedor que tem grande 
destaque na Corregedoria dificilmente se elege para Presidente de 
Tribunal. 

Então, eu dizia sempre o seguinte: acho que devemos inverter. 
Primeiro, vai ser Presidente do Tribunal e depois Corregedor. 
Quando ninguém mais quiser ser nada dentro do Poder Judiciário, 
aí vai ser o Corregedor porque pode ter maior liberdade. 

Tive toda liberdade porque, em primeiro lugar, sabia que, pela 
minha idade, não chegaria à Presidência do Tribunal e também 
sabia que não podia chegar ao Supremo Tribunal Federal. O 
grande desejo dos Ministros que se destacam no STJ é chegar ao 
Supremo Tribunal Federal. Isso é péssimo. Não precisei fazer STJ 
mise em scene para nenhuma dessas coisas: nem para ser Ministra 
do Supremo nem para ser Presidente do Tribunal. De forma que no 
dia que eu assumi, já disse no meu discurso que faria aquilo que 
precisaria ser feito dentro da Corregedoria, ou seja, a Corregedoria 
trabalhando para ser efetivamente o órgão disciplinador. 

Encontrei também - tive a sorte de encontrar - uma Corregedoria 
que já tinha feito esse trabalho com o Ministro Gilson Dipp, que 
foi um Corregedor com bastante veia de corregedoria. Ele deixou 
um legado muito importante e muito interessante e segui toda a 
política do Ministro Gilson Dipp. 

Costumo brincar, e já disse isso a ele: "Fui muito melhor Corregedora 
do que você porque já encontrei um terreno capinado e, dessa 
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forma, consegui ampliar aquilo que você tinha feito". 

Então, eu tive essas duas coisas que me fizeram ter relevância na 
Corregedoria. 

Encontrei-me achando que aquele era um órgão de resgate do Poder 
Judiciário para com a sociedade brasileira. Ele foi feito exatamente 
para isso, com a Emenda n. 45, porque a sociedade brasileira não 
aguentava mais não ter a quem recorrer. Quando se tinha alguma 
reclamação para se fazer do Judiciário, a quem se recorre? Nada dá 
jeito. De forma que foi um Órgão ... eu digo que foi um Órgão porque 
hoje estamos numa linha descendente; mas, efetivamente, naquele 
momento em que cheguei, o Conselho Nacional de Justiça estava na 
sua plena atividade. 

o SR. LUIZ ORLANDO CARNEIRO: E por que essa descendência? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Porque politicamente o corporativis
mo é muito forte e os Tribunais de Justiça não aceitam absoluta
mente nenhuma interferência administrativa dentro de suas Casas. 
Então esse é o ponto. 

Tradicionalmente, secularmente, todos os Tribunais de Justiça 
sempre dirigiram os Tribunais como quiseram, sem dar satisfação 
a ninguém e essa interferência do Conselho Nacional de Justiça -
mesmo sendo uma interferência de natureza administrativa - foi 
extremamente difícil de aceitação. Os desembargadores ficavam 
em pânico com o Conselho Nacional de Justiça. Não é dizer assim: 
não gosto para fazer coisas erradas. Não é. É porque aquele Órgão 
significava uma invasão indevida na sua própria casa. 

Observem os Senhores que o juiz tem vida muito duradoura e eles 
levam muito tempo dentro do Poder Judiciário - ali é a extensão da 
casa. Não nos esqueçamos de que os parentes e os aderentes sempre 
foram colocados dentro do Poder Judiciário como sendo pessoas da 
sua confiança. Quem tirou isso foi o Conselho Nacional de Justiça. 

O SR. LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Mas agora ele não está tão duro como 
era? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Não, hoje existe uma tendência de 
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haver a interferência direta dos Tribunais dentro do CNJ. Aliás, o 
Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça, que sempre foi tido 
como o órgão mais corporativista que existe dentro do Judiciário, é 
um órgão oficioso, mas é um órgão que é corporativista mesmo. E 
esse órgão hoje é órgão de aconselhamento, é órgão de assessora
mento dentro do Conselho Nacional de Justiça. 

o SR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: A Senhora acha que o CNJ já tem 
que ter poder de exonerar magistrado? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Não. Exoneração de magistrado só 
por sentença judicial. O que pode é afastar disciplinarmente, apli
cando a sanção disciplinar. 

O SR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Mas deveria poder? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Não. Acho que não. Administra
tivamente a atividade dele é eminentemente administrativa. Para 
tirar o magistrado precisa sentença judicial. A atividade jurisdicio
nal é uma atividade muito delicada e precisa. Não é sem razão de 
ser que a lei dá todas garantias à magistratura. Essas garantias têm 
de permanecer. 

Agora, essas garantias não podem servir de apanágio para maus 
Magistrados que não estão funcionando bem dentro do Judiciário, 
e é isso que hoje temos preocupação. 

O SR. VIGíLlO CAIXETA ARRAES: Ministra, a Senhora, tendo sido uma pre
cursora na área jurídica, não deve ter encontrado muitas referências, 
muitos exemplos. Mas a Senhora se recordaria especialmente ou de 
alguém na área jurídica ou de alguém na própria política que lhe 
serviu de inspiração? 

A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Eu encontrei magistrados fabulosos 
que me deram exemplo e guiaram meus passos e que foram pessoas 
que funcionaram na minha vida como verdadeiros faróis. Uma des
sas pessoas foi o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. O Ministro 
Sálvio de Figueiredo - seu grande ideal era justamente criar escolas 
de magistraturas. E para criar as escolas de magistratura dentro do 
Poder Judiciário foi uma guerra santa, porque se entendia que o 
magistrado estava pronto e acabado no momento em que fazia um 
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concurso e entrava para o Poder Judiciário, ele não precisava mais 
de nada. Ensinar a juiz era uma heresia e se você quisesse dizer que 
essa escola também ia aceitar desembargador, aí você era crucifica
do. Não se aceitava isso de maneira nenhuma. 

o Ministro Sálvio foi um precursor dessas escolas de magistratu
ra, porque ele era um homem inclusive extremamente jeitoso. Ele 
era politicamente um homem muito polido e ele, com um jeitinho, 
conseguiu dar um up nas escolas de magistratura, e que hoje são, 
realmente, uma atividade fantástica. 

Eu tive uma experiência, porque, no Tribunal Regional Federal 
da la Região, e eu estou me referindo à Justiça Federal, quando eu 
cheguei aqui em 1989 como Desembargadora Federal, anos depois, 
já na década de 90, por volta de 1992, eu quis criar uma escola de 
magistratura. Só que eu sabia das dificuldades que eu ia ter e eu 
sempre tive cuidado. Sempre dizem que eu não sou jeitosa. Eu sou 
jeitosíssima. Eu só não sou jeitosa quando eu não posso ser jeitosa, 
que eu tenho que enfrentar o "peão na unha", como se diz. 

N esse momento, que eu sabia da dificuldade de criar uma escola, eu 
disse o seguinte ... eu chamei o Presidente do Tribunal e disse que 
eu estava a criar um núcleo de para dar um suporte aos juízes que 
entravam depois do concurso. E ele disse assim: "O que é que você 
quer para fazer isso?" Eu disse: "Eu não quero nada, só quero o seu 
aval". Ele disse: "Bem, se você não quer nada ... ". Eu disse: "Eu crio e 
faço o núcleo dentro do meu gabinete". Ele disse: "Se você não quer 
nada, vou deixar criar". 

Redigi a portaria e foi criado por portaria um núcleo. E quando ele 
assinou a portaria, cheguei a beijar a portaria e disse o seguinte: 
"Você não sabe que isso aqui é o maior caso que você vai criar den
tro do tribunal. Isso aqui é a semente da escola". E foi a semente da 
escola. 

Quando notaram que este núcleo estava se desenvolvendo e que 
estava orientando juiz e etc. - e eu fazia esse movimento sem me 
mostrar, tudo que fazia era secretamente -, mas quando viram o 
que estava acontecendo, foi uma coisa horrível. 

o SR. RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Ministra, a Senhora teve no 
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Judiciário uma vida tensa e intensa. Mas, como a Senhora está apo
sentada dessa adrenalina jurídica? 

A SRA, MINISTRA ELIANA CALMON: Eu, que atravessei minha vida com 
adrenalina, fiquei muito preocupada quando chegou a minha idade 
e saber que tinha que me aposentar com 70 anos. Quando estava 
com 68 anos fazia parte do Conselho Nacional de Justiça e fui convi
dada para fazer parte de partidos políticos. Eu abominava tudo isso 
e não aceitava, achava que era magistrada. 

Como tudo na minha vida, digo que não e depois termino cain
do naquela vala. Foi o que aconteceu quando Eduardo Campos e 
Marina Silva me convidaram para seguir um novo caminho, di
zendo o seguinte: "Em 2014, nós não seremos eleitos porque não 
temos condições. Estou te convidando para fazer um caminho, e 
esse caminho é a preparação da terceira via para 2018". E embar
quei nesse sonho. Eu disse: "Aqui tem adrenalina suficiente". Fiquei 
muito preocupada de pensarem que seria um oportunismo meu, 
de ter feito tanta coisa no CNJ, almejando um cargo político. Mas, 
depois eu disse: que não poderia ter esse medo, bastava saber que 
não era isso que estava procurando. De forma que embarquei nesse 
sonho de Eduardo Campos e Marina Silva. 

O SR, RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO: Já não era um sonho do movi
mento estudantil lá atrás quando foi posto? 

A SRA, MINISTRA ELIANA CALMON: Não, não era. Porque no movimen
to estudantil nunca fui figura de proa, sempre fui uma secretária, 
alguém que dá suporte. Nesse eu seria uma figura de proa. Escolhi 
o Senado por entender que é no Senado que as coisas acontecem. 
Gostaria muito de ser Senadora do meu País para justamente cavar 
essa terceira via. 

Não deu certo. Eduardo Campos morreu, Marina Silva terminou 
se derretendo com essa política do PT e terminei as eleições muito 
vitoriosa, porque com pouquíssimo dinheiro, com dificuldades 
mil, com um partido que é alocado ao PT na Bahia, um partido 
que não tinha dinheiro, nada, não recebi um centavo do partido, 
mas tive na Bahia 530 mil votos. Até hoje não entendo como 
consegui ter tantos votos. Só de palestra, de falar, é que conse-
gui isso. / 
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Quando terminou a política, eu disse: eu não me elegi e estou com 
um estoque grande de experiência para fazer com que a adrenalina 
vá surgir porque agora sei o que é política no Brasil. E quanto a isso 
vou escrever, fazer e acontecer. 

E aí veio o meu encontro com a advocacia. Por quê? Porque comecei 
a ser convidada para algumas atividades, principalmente a parte de 
consultoria e a parte de pareceres, incrível como possa parecer. 

A minha atividade na Corregedoria é que tem me rendido clientes, 
porque as pessoas que se sentem injustiçadas por atividade jurisdi
cional me procuram para que eu resolva. Digo: gente, só pego coisas 
difíceis que o Judiciário está com dificuldade de resolver - e nisso 
estou me dando muito bem. Estou feliz com o que estou fazendo. A 
minha preocupação hoje é não crescer na advocacia. Quero uma ad
vocacia butique, quero um.a advocacia que faça tudo pessoalmente, 
artesanalmente, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro, con
tinuo de olho no Judiciário. O que eu quero é, através da advocacia, 
tentar ver se consigo melhorar um pouco a prestação jurisdicional. 

o SR, RAIMUNDO GEZAR BRITTO ARAGÃO: Escola, Corregedoria, CN], pri
meira mulher. Qual legado que a Senhora deixa para o Judiciário na 
sua própria ótica? O que vitaliciamente entrará na história, na sua 
compreensão? 

A SRA, MINISTRA ELIANA GALMON: Olhe, muitas vezes me fiz essa per
gunta, porque às vezes eu achava que fazia muito barulho e tinha 
pouco resultado. Qual o legado que eu deixo? Deixo o seguinte 
legado: para fora dos Tribunais, eu deixo como legado o seguinte 
(e isso quem me disse foi o Professor Falcão, da Fundação Getúlio 
Vargas, Joaquim Falcão): Eliana, você conseguiu abrir as portas da 
grande imprensa para, a partir de você, começarem a fazer críticas 
ao Poder Judiciário porque nunca a grande imprensa chegou lá. E 
a partir do momento que eu abri para a grande imprensa do Brasil, 
eles começaram a falar e a fazer editorias etc. Esse é o legado que eu 
deixei para a sociedade e também para a sociedade que conheceu, 
pela primeira vez, um órgão a quem eles podem se dirigir. 

Os Senhores podem até não acreditar, até hoje recebo carta de 
juiz do interior pedindo para eu tomar uma providência porque 
a comarca está sem promotor, sem juiz auxiliar, com dificuldades, 
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referindo-se a mim como Corregedora. Até hoje as pessoas ligam 
para a OAB para saber o meu telefone para eu poder resolver pro
blemas do Poder Judiciário, porque pela primeira vez esse órgão, 
que é um órgão importantíssimo da administração, se fez presente 
no Brasil. Esse é o legado que deixo para a sociedade. 

Para dentro do Poder Judiciário, eu deixo outro legado. Qual é o 
legado que deixo? É possível fazer. Agora, para você fazer, é preciso 
acreditar, é a primeira coisa; segundo, não ter medo e não ter medo 
para fazer e enfrentar as adversidades. Fazendo isso, não tem dúvi
da, todo mundo segue atrás e lhe dá apoio. 

o SR. LUIZ ORLANDO CARNEIRO: Ministra Eliana Calmon, agradecemos 
a sua participação especial aqui no "justiça Viva", que fica por aqui. 


