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Prefacio 

....... _, UEM EXAMINA a rica trajetória profissional de Pddua 
Ribeiro pode pensar que seu itinerdrio obedeceu a um cronograma 
cuidadosamente planejado, dada sua extrema coerência. Foi ad
vogado, professor universitdrio, subprocurador-geral da República, 
ministro do Tribunal Federal de Recursos e, depois da Constituição 
de 1988, ministro do Superior Tribunal de justiça. Tudo obedecendo 
a uma sequência natural. 

Uma característica de sua merecida ascensão profissional é a 
precocidade. "Muito moço, tornou-se jurista e professor afamado" .1 

Em 1972, com 32 anos, foi aprovado em primeiro lugar no primeiro 
concurso público para o cargo de procurador da República. Com me
nos de 40 anos, depois de percorrer todos os cargos do Ministério Pú
blico Federal foi nomeado ministro do Tribunal Federal de Recursos. 

Sua trajetória de sucesso não foi por acaso. Pddua tornou
-se jurista admirdvel e humanista refinado, mercê de muito estudo, 

1 Trecho do discurso do ministro Carlos Mário Velloso na solenidade de posse de 
Pádua Ribeiro como ministro do Tribunal Federal de Recursos. Sessão solene do 
Plenário, em 23/6/1980. 
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trabalho e perseverança. "Passo a passo, com inexcedível vontade, 

sem jamais esmorecer, foi abrindo os caminhos conducentes à 

vitórià'. É um "exemplo apurado de quem venceu pelo esforço 

próprio, pelo mérito". 2 

Bacharelou-se em Direito pela UNE em 1967 e durante 

todo o curso conciliou estudo e trabalho. Exerceu o cargo de revisor 

no Departamento da Imprensa Nacional admitido por concurso 

público. No mesmo período, trabalhou como repórter do Diário 

Carioca. Aprovado em outro concurso, ingressou na Câmara dos 

Deputados, onde desempenhou importantes fanções, como a de as

sessor da Mesa. Foi secretdrio jurídico do Supremo Tribunal Fede

ral tendo assessorado o ministro Moacyr Amaral Santos. Também 

trabalhou como assessor especial do ministro da justiça. 

Cidadão militante, foi um dos fandadores da Associação 

Profissional dos] ornalistas do Distrito Federal. Quando advogado, 

integrou diversas comissões na Ordem dos Advogados do Brasil. No 

Ministério Público, ajudou a organizar a Associação Nacional dos 

Procuradores da República. 

No entanto, Pddua jamais se deixou inebriar pelas pom

pas do cargo: "Surpreendente mesmo foi a postura do jovem mi

nistro, quarenta anos mal completados, elevado à segunda mais 

importante Corte judicial brasileira. Tudo indicava que S. Exa. 

seria presa fácil da arrogância causada pela 'juizite'. Qual nada! 

Pádua continuou o mesmo: modesto e cordial". 3 

2 Ministro Costa Leite, na saudação pela posse de Pádua Ribeiro na Presidência do 
STJ. Sessão solene do Plenário, em 02/4/1998. Costa Leite foi aluno de Pádua Ri
beiro na disciplina de Processo Civil, na UnB. 

3 Excerto do discurso do Ministro Humberto Gomes de Barros na despedida de Pá
dua Ribeiro da Corte Especial. Sessão ordinária em 19/9/2007. 
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É dele a recordação de que, certa vez, ex-alunos seus, 
formandos em Direito, pediram-lhe que escrevesse algumas pa/,avras 
para constar de seu convite de formatura. Após muito meditar, 
Pddua escreveu as seguintes frases: 'Tendo compromisso com a 
simplicidade, pois só ela nos permite compreender as coisas em 
si mesmas, despidas das lisonjas e afetações que o tempo cor
rompe, preferi os caminhos altaneiros, iluminados pela luz da 
sabedoria, às vias sombrias e camufladas, escolhidas pelos que 
padecem do pior de todos os males: o obscurantismo da alma. 
Não vos esqueçais de que sem Deus não há Justiça e de que Di
rei to sem Justiça é corpo sem alma, continente sem conteúdo". 4 

Tal oração se afigura um autorretrato de Pddua Ribei
ro. Com efeito, seu longo percurso é pautado, sempre, por gestos de 
amabilidade, elegância e nobreza,. Pddua mantém por detrds de sua 
exuberante inteligência e cultura uma invulgar humanidade. 

A vida profissional e intelectual de Pddua Ribeiro desen
volveu-se no complexo período de transição entre o regime ditatorial 
e a redemocratiza,ção do país. A Constituinte de 1988 encontra-o 
no Tribunal Federal de Recursos. Foi ele quem presidiu a comissão 
designada pelo TFR encarregada de apresentar estudos e sugestões à 
Assembleia Nacional Constituinte, missão que cumpriu de modo 
admirdvel sendo um dos responsdveis pe/,a criação do Superior Tri
bunal de justiça. 

Em tempos de mudanças radicais, de imp/,antação de uma 
nova ordem constitucional e de resgate da cidadania, Pddua Ribei
ro - impulsionado por sua crença na democracia e na liberdade e 
pelo sentimento de amor ao Brasil - desempenhou papel substancial 

4 Trecho do discurso de Pádua Ribeiro em homenagem ao ministro Justino Ribeiro, 
por sua aposentadoria compulsória. Sessão Extraordinária do Tribunal Federal de 
Recursos realizada em 07/10/1982. 
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na luta pela reorganização e fortalecimento das instituições demo

crdticas. Importante protagonista da retomada do processo demo

crdtico, contribuiu para aprofundar o debate crítico em torno do 

papel social do judicidrio, como instrumento para a construção de 

uma sociedade mais justa e merecedor da confiança dos cidadãos 

brasileiros. Foi defensor intransigente da independência e das prer

rogativas da Magistratura: "o Poder Judiciário, no exercício de 
suas atribuições, não presta vênia aos demais Poderes, nem deles 
a recebe, mas apenas à Constituição e às leis que com ela se con
formem. Cinge-se a fazer justiça sempre que, concretamente, 
seja invocada a tutela jurisdicional do Estado" .5 

Pádua Ribeiro também pode registrar sua presença nos 
mais elevados órgãos de administração do Poder Judiciário. Pre
sidiu o Superior Tribunal de Justiça, em um tempo de grandes 
dificuldades, marcado pela reforma e pela CPI do Judiciário, foi 
corregedor-geral da Justiça Federal, corregedor-geral eleitoral do 
Tribunal Superior Eleitoral e o primeiro corregedor nacional de 
justiça no Conselho Nacional de Justiça. No exercício desses 
cargos, demonstrou aptidão incomum de gestor, humano e so
lidário, revelando-se, sobretudo, um servidor público exemplar. 
Com os olhos no futuro, visualizou décadas além de seu tempo. 
Preocupou-se em prestar modernidade à atividade jurisdicional, 
com a contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

população. Trabalhou incansavelmente "em prol dos objetivos 
maiores do povo brasileiro, sobretudo por uma Justiça mais efi
ciente, à qual tenham acesso não apenas os mais abastados, mas 
todos os cidadãos atingidos nos seus direitos individuais, coleti-

5 Fragmento do discurso proferido por Pádua Ribeiro na sessão solene do Plenário, 
em 30/4/1990, em comemoração do primeiro aniversário do STJ. 
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vos e sociais, e que possa colaborar, com rapidez, no combate à 
pobreza e à desigualdade existentes no Pais". 6 

O acervo de julgados, conferências, discursos e pronuncia
mentos do ministro Pddua Ribeiro, no Tribunal Federal de Recursos 
e no Superior Tribunal de Justiça, bem demonstra a enorme produ
ção intelectual e o perfil as virtudes, o amplo saber jurídico, a ca
pacidade de trabalho e a força moral de um juiz moderno, completo 
e perfeito, atento às exigências da sociedade e talhado para o cargo 
que brilhantemente exerceu. 

A presente obra coletiva, "Cidadania, Sistema Político e o 
Estado-] uiz: Os Desafios da Democracia Brasileira no Século XXI': 
coordenada pelos juristas Gabriel Portel/a Fagundes Neto e Glória 
Maria G. de Pddua Ribeiro Portel/a, reúne estudos em homenagem 
a Antônio de Pddua Ribeiro. Ministros de Tribunais Superiores, 
eminentes professores e advogados, atenderam ao convite dos orga
nizadores para, fraternalmente, festejd-lo. 

O rico conteúdo dos estudos oferecidos representa uma 
importante contribuição desta Editora para a literatura jurídica 
naâonal e um tributo à grandiosidade de um dos mais brilhantes 
ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos que mais se desta
caram para tornar realidade o ideal e os ditames da Constituição 
Cidadã., de "realizar o bem comum e, em decorrência, ajudar a 
população a alcançar a sua grande aspiração, que é a de toda a 
H umanidade, efetivar o sonho de ser feliz" .7 

Pddua aposentou-se voluntariamente em setembro de 
2007, com 67 anos de idade, depois de 47 anos de serviço público, 
dentre os quais 27 na atividade judicante. 

6 No discurso de posse como presidente do STJ (biênio 1998/2000). Sessão solene do 
Plenário, em 02/4/1998. 

7 idem. 
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É um referencial para toda, a magistratura. 
Desde os tempos de estuda,nte sempre o admirei, como ma

gistrado e ser humano. 
Lembro-me do abraço que recebi de Pddua Ribeiro no dia 

13 de junho de 2011, quando tomei posse no cargo de ministro do 
Superior Tribunal de justiça, na vaga decorrente de sua aposenta
doria. Disse-me ele: "Um Antonio substituindo um outro Antô
nio". Ao que respondi: "E no dia de Santo Antônio!" 

Mas, na verda,de, Pddua é insubstituível. 
Que Deus e Santo Antônio abençoem e protejam Antônio 

de Pddua Ribeiro, hoje e sempre, ao lado de sua devotada, esposa e 
de sua querida, familia. 

ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 




