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Senhores,  

 

Entre perplexo e indignado, o Brasil de hoje é um país tomado 

por sobressaltos. É como se, a cada manhã, os brasileiros se 

pusessem a postos para esperar o escândalo da hora. Vexames se 

sucedem em tal velocidade que até a já habitual demanda de 

manchetes sensacionalistas resulta estrangulada. Olhando-se o 

mal-engendrado conjunto formado por esse impressionante ciclo de 

descalabros, de afrontas à nossa ordem constitucional, tão 

duramente conquistada, e de ofensas à honra pessoal de cada 

cidadão, tem-se a viva impressão de que nossa combalida 

República parece ter sido tomada de assalto por empedernida trupe 

de insensatos. 

A esta altura, contudo, os fios tecidos por Penélope à noite 

não resistem à espera do amanhecer para serem desfeitos. As 

tramas bem-urdidas desse enorme emaranhado de falcatruas e de 

ignomínias se esvanecem no ar, deixando, em seu rastro, 

sentimentos que vão do desânimo à repulsa. 

Há, porém, algo de muito alvissareiro a refluir dessa sombria 

paisagem. Os protestos vocalizados nas maiores manifestações 

populares já havidas nesta parte do hemisfério, a reunir milhões de 

inconformados, mostraram ao mundo que o Brasil, além de haver 

despertado da perversa mítica que o transmudou em eterno país do 

futuro, afirma, aos brados e de olhos bem abertos, que quer 

mudanças substanciais, e não promessas deslavadamente 

mentirosas, a revelarem atroz cinismo. O Brasil requer políticas 

públicas eficientes em vez de estratégias publicitárias. O Brasil 
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clama por planejamento realista e execução competente, ao invés 

de ilusões pirotécnicas. 

O Brasil mudou, sim. E muito. De fato, apenas dez anos nos 

separam da incredulidade com que encaramos os tripúdios do 

famigerado Mensalão. É certo que uma década é pouco aos olhos 

da História, mas entre nós significou visível reviravolta na até então 

sonolenta cidadania brasileira – que hoje, felizmente, passa ao 

largo da inércia. Somos milhões a vindicar respeito às instituições, a 

requerer eficácia e transparência na Administração Pública, a exigir 

probidade e comedimento, sobretudo, de quem se investe do 

múnus público.  

Sim, é evidente: não remanesce qualquer dúvida de que o 

País se reorientou, guiando-se agora pelos ventos incontroláveis da 

participação-cidadã. Se, no julgamento do Mensalão, iniciou-se a 

decisiva sinalização de que, vez por todas, a Era da impunidade e 

da complacência com os poderosos sucumbia – vergada pelo peso 

inexorável de um Judiciário plenamente cônscio das próprias e 

inarredáveis responsabilidades no concerto institucional do País –, 

as competentes investigações em curso na Operação Lava-Jato 

comprovam, de forma cabal, que o Brasil leniente e apático ficou 

para trás, o que prova o quão estruturante se revelou a Constituição 

Federal de 1988 para a consolidação definitiva do nosso Estado 

Democrático de Direito. 

Essa, em suma, a melhor notícia extraída desta onipresente 

crise: embora tão avassaladora tormenta continue abalando 

fortemente o moral da população, também demonstra, interna e 

externamente, a pujança e a solidez da democracia brasileira – 

nosso mais valioso capital. A tragédia de erros que desestabilizou a 
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economia e destroçou o sistema político-eleitoral teve, afinal, o 

condão de testar a consistência do nosso modelo poliárquico de 

distribuição de Poder, de maneira a garantir-nos lugar seguro entre 

as maiores democracias do mundo.  Tal triunfo singular, excelso e 

vitalício é mérito atribuível decisiva e exclusivamente aos 

brasileiros. 

Não custa repisar, portanto, que, apesar de tantos e tão 

explosivos problemas, a despeito de terríveis e ininterruptas 

tempestades, soubemos resistir bravamente a esse imenso e 

revolto mar de desmandos, valendo-nos apenas de ferramentas 

legais, de modo que continuamos persistentemente a consolidar 

nossas vitórias civilizatórias neste que já é o mais longo período de 

normalidade institucional da República.  

Nada obstante, passa da hora de, escrutinando nossos erros, 

mirarmos soluções efetivas, a começar pelo desenlace da abissal 

crise política que engessa a Administração Pública. Tão 

assombrosa conflagração conjuntural demonstra que o modelo 

político-eleitoral de há muito já se esgotou, não sendo produtivo 

nem razoável que continuemos nos pautando por decisões 

equivocadas que acabaram por conduzir à falência do sistema 

eleitoral. Basta usar a lógica do senso comum para facilmente 

concluir que não há como prosperar modelo que, admitindo mais de 

trinta agremiações partidárias, mereceu, dos próprios partícipes, a 

desonrosa alcunha de “Presidencialismo de Cooptação”. 

Somem-se ao disparate da criação em série de partidos – à 

feição dos currais eleitorais que já tanto criticamos – as coligações 

ilegítimas, vinculadas e dirigidas não por afinidades programáticas, 

mas por sinistras negociatas. Esses conchavos, longe de assegurar 
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apoio ou sobrevivência política a qualquer dos atores, corroem a 

legitimidade da representatividade popular, estimulam abertamente 

crimes como a corrupção desenfreada – inclusive como modo de 

governança –, a falsidade ideológica, a lavagem de dinheiro e a 

formação de quadrilha, entre outros tantos delitos, ademais de 

satanizar desbragadamente a atividade política – dano 

intergeracional mais grave e com mais consequências do que os 

equívocos econômicos que levaram onze milhões de brasileiros à 

sofrida vala do desemprego. 

Valorizar a Política, em vez de demonizá-la – eis a trilha 

adequada ao avanço institucional que abertamente presenciamos 

nesta última década, pois fato inquestionável é que precisamos 

ressaltar todos os dias, em todos os lugares, para todos os 

públicos: Política é, a um só tempo, arte e instrumento destinados à 

otimização dos mecanismos e dos meios que viabilizam a 

convivência social harmoniosa e pacífica, contemporizando 

interesses e necessidades, de modo a maximizar o bem comum. 

Política é técnica, é mister para o qual se exige vocação e 

esmerado preparo voltado ao cumprimento idôneo e cívico dos 

deveres atinentes ao ofício público. A Política não existe para 

encher bolsos nem livrar quem quer que seja da mão pesada da lei. 

A Alta Política passa ao largo da improvisação, da impunidade, do 

oportunismo e da irresponsabilidade. 

Urge, portanto, proceder a crucial Reforma Política, que 

renderá, entre outros frutos da melhor cepa, o reconhecimento da 

atuação política e dos entes políticos como elementos fundamentais 

ao aprimoramento democrático em bases consistentes. Para tanto, 

é preciso que a institucionalidade fale mais alto.  
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O Brasil de agora, mais do que em qualquer período de nossa 

História, exige que se sobrelevem as proeminentes questões de 

Estado, em detrimento de objetivos imediatistas. 

Passa da hora de construirmos consenso básico a fim de – 

desatando os nós górdios que desorganizam a vida partidária 

nacional, em vez de estruturá-la – viabilizar institucionalmente 

essas agremiações, permitindo-lhes, assim, assumir o lugar que 

lhes é devido no cenário político atual. 

O Tribunal Superior Eleitoral está pronto para atender ao 

chamado das próprias e altíssimas responsabilidades. Ao lado e em 

sintonia com todos os Tribunais Regionais Eleitorais, esta Corte 

saberá responder com eficiência e prontidão aos desafios que soem 

advir com a realização da maior eleição do País.  

Longa será a caminhada e árdua será a peleja, é certo, a 

começar pelo inusitado embaraço de equacionar complexas 

eleições municipais à luz da abrupta alteração no padrão de 

financiamento das campanhas.  

A bem da verdade, trata-se de verdadeiro salto no escuro, já 

que tal mudança se deu sem qualquer transição, passando-se 

diretamente do subsídio empresarial à contribuição privada 

individual, e tudo sem nenhuma modificação nos trâmites e padrões 

eleitorais. Muito ao contrário, mantiveram-se as perspectivas 

inerentes às campanhas de altíssimos custos demandadas por 

eleições com listas abertas, nas quais cada candidato disputa com 

outro concorrente do mesmo partido. Nessas circunstâncias, é 

bastante plausível antever, sem o concurso de maiores 

elucubrações, enormes chances de fraudes, à mercê de 
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subterfúgios tão deploráveis e ultrajantes quanto o uso de caixa 

dois, quase sempre ligado, de uma forma ou de outra, a 

organizações criminosas cujo único objetivo é o locupletamento 

próprio às custas de verbas públicas que deveriam servir 

unicamente a financiar o bem comum.  

Em síntese, a Justiça Eleitoral terá de testar, neste, que será 

o maior dos sufrágios, modelo que, assentado em bases frágeis e 

pouco realistas, não parece fadado ao sucesso. 

Se muitos são os desafios, todavia imensa é a disposição de 

enfrentá-los. Para tanto, a Justiça Eleitoral encontra-se apta a 

vencer, um a um, todos os entraves – a exemplo do despropósito 

que levou ao corte orçamentário de um terço da verba destinada 

justamente à realização do evento de maior afirmação democrática 

pátria.  

Este Tribunal, tenho repetido, não compactuará com qualquer 

tipo de astúcia que conduza à mínima assimetria capaz de 

deslegitimar o processo eleitoral, a exemplo dos abusos 

econômicos e políticos que tanto macularam as últimas disputas, 

agora objeto de detida e rigorosa análise judicial. 

Neste ponto, até que fique definitivamente esclarecido e 

introjetado, vale repisar que o Estado Democrático brasileiro há de 

ser sempre mais forte que o desatino dos poucos que patrocinaram 

o desconcerto atual. O vigor e a consistência do nosso aparato 

institucional, aliados ao trabalho competente e determinado, 

potencializados pela vontade de mudança e pela crença dos 

brasileiros no bem e na verdade haverão de sedimentar, com o 



7 
 

resistente amálgama da esperança, caminho para futuro mais 

honrado e promissor. 

Encaro esse enorme desafio com tranquilidade e confiança, 

ânimo que mais se robustece ante o fato de haver recebido o 

Tribunal da gestão segura e serena do Senhor Ministro Dias Toffoli, 

cuja visão republicana possibilitou, sempre, exemplar cooperação 

institucional que ora, de público, agradeço.  

Além disso, sei que, a todo momento e em qualquer 

circunstância, poderei contar com o valioso apoio do Senhor Vice-

presidente, Ministro Luiz Fux, bem assim com o qualificado auxílio 

do corpo funcional desta Corte, tudo e todos voltados, em perfeita 

sinergia, ao melhor desempenho da árdua, mas nobilíssima missão 

de, preservando a legitimidade e a transparência do processo 

eleitoral, cumprir e honrar, a um só tempo, a Constituição Federal 

de 1988. 

Muito obrigado a todos. 

 

 

 


