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Discurso para a sessão solene sobre o manifesto em 

defesa do Supremo Tribunal Federal 

  

O Supremo Tribunal Federal - instituição centenária - 

é essencial para o Estado Democrático de Direito. 

Ele é o guarda supremo da Constituição - expressão do 

poder soberano do povo brasileiro. 

A Constituição de 1988 é uma conquista de nosso 

povo. É o ponto culminante de uma série de lutas históricas 

por direitos, os quais foram finalmente reconhecidos e 

garantidos pelo Estado Brasileiro. 

É também o produto de uma Assembleia Nacional 

Constituinte qualificada pela intensa participação da 

sociedade civil, alma da nação brasileira. 

Ela é a proclamação da democracia, da liberdade e dos 

direitos fundamentais, e a afirmação contundente de que 

esses valores são a razão de ser de nossas instituições. 
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A Constituição de 1988 tutela a liberdade em suas 

diversas formas: as liberdades públicas; a liberdade de 

expressão intelectual, artística, científica e de comunicação; 

a liberdade de atuação profissional, de consciência política, 

de crença religiosa e de convicção filosófica. 

Nesse contexto, a relevância do Supremo Tribunal 

Federal foi renovada e reforçada. 

Ele é o guardião desse pacto fundante! 

Por tudo isso, precisamos ser firmes na defesa do 

Supremo Tribunal Federal. 

Ao fazermos isso, estamos defendendo a própria 

democracia, a liberdade e os direitos fundamentais. 

A sociedade civil organizada tem exercido 

historicamente esse papel crucial. 

A mesma sociedade civil que lutou na campanha 

das Diretas Já e que atuou ativamente na Constituinte 

de 1987/1988, fazendo seus anseios ecoarem na Carta 

Cidadã, é a que hoje entrega esse manifesto em defesa 

do Supremo Tribunal Federal: uma sociedade civil 

comprometida com o fortalecimento da democracia, 

com a defesa dos direitos e com o progresso social. 
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Assinam este manifesto representantes de entidades da 

advocacia, de entidades religiosas, de trabalhadores, de 

empregadores, de setores da atividade econômica, da 

imprensa, de movimentos sociais, de carreiras públicas e de 

entidades estudantis. 

Trata-se de um espelho da pluralidade na qual está 

alicerçada a nação brasileira. 

O Brasil se formou como uma sociedade plural e 

tolerante, e assim deve permanecer. 

É na pluralidade, na diversidade e no respeito às 

diferenças que se constrói uma grande Nação. 

É preciso que o diálogo construtivo e transformador 

assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que 

não devem entrar em nossa sociedade. 

Agora, mais do que nunca, sociedade civil e Poderes 

da República precisam seguir o caminho desse diálogo 

transformador, rumo ao desenvolvimento do país, ao 

equilíbrio fiscal, à segurança e à redução das desigualdades 

sociais. 
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Para realizar essa tarefa, é fundamental o diálogo entre 

os Poderes da República. 

Desde Montesquieu, em 1748, e dos escritos dos 

federalistas americanos, de 1787, sabe-se que a chave para 

a garantia das liberdades dos indivíduos e para o progresso 

de uma nação está no equilíbrio e na harmonia entre os 

Poderes. 

Destaco aqui o Poder Legislativo, representado nesta 

sessão solene pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 

Deputado Rodrigo Maia, representante do povo brasileiro. 

O Poder Legislativo é o espaço onde, por excelência, 

se realiza o princípio democrático; onde a vontade popular 

se converte em palavra de ordem, a ser cumprida por todas 

as instituições nacionais; onde a vontade da sociedade civil 

organizada – que subscreve o manifesto entregue hoje –, se 

faz ouvida, oxigenando e renovando a arena democrática, 

para que as leis se adequem às demandas sociais. 
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Em nome do Supremo Tribunal Federal, agradeço ao 

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo 

Maia, e também a cada um dos parlamentares aqui 

presentes; e ao Presidente do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, em nome 

de quem cumprimento as entidades que assinaram este 

Manifesto em Defesa do Supremo Tribunal Federal pela 

relevante e emblemática iniciativa. 

A todos, muito obrigado! 

 

Encerro destacando os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas 

de discriminação. 
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A busca pela realização desses objetivos fundamentais 

deve ser a força motriz de nossas ações. 

A Constituição da República será nossa guia. 

Nossa missão, a sua guarda! 

 

Muito obrigado! 


