
Discurso do Procurador-Geral da República

Despedida do STF

Brasília, 13 de setembro de 2017

Senhores Ministros,

Como  é  do  conhecimento  de  todos,  realizo  hoje

minha  última  sessão,  nesta  Corte,  na  função  de

Procurador-Geral da República. Farei, com a permissão de

Vossas Excelências, uso da palavra para despedir-me desta

Casa  que,  por  quatro  longos  anos,  frequentei

semanalmente e onde recebi generoso acolhimento.

Sinto-me como um expectador privilegiado que pôde

assistir parte significativa da história do país se desenrolar

tão  de  perto  que,  em  certos  momentos,  cheguei  a
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surpreender-me como coautor de um enredo complexo,  e

de desfecho ainda imprevisível.

Sentado  nesta  cadeira,  pude  acompanhar  grandes

julgamentos que marcaram a memória jurídica  nacional.

Calorosos  e  instrutivos  debates  fluíram  em  incontáveis

sessões vespertinas ao longo desses anos. 

Tive  a  honra  de  ver  consolidado definitivamente  o

poder investigatório do Ministério Público e de presenciar

o  corajoso golpe  desferido por  esse  colegiado  contra  a

crônica  impunidade  que  castiga  impiedosamente  nossa

sociedade, quando esta Corte definiu, por duas vezes, que

a  condenação  em  segunda  instância  viabiliza,  sim,  a

execução provisória da pena. Igual satisfação tive em ver

consolidado  e  fortalecido,  por  esta  Corte,  o  poderoso

instrumento de combate ao crime organizado – o instituto

da colaboração premiada.

Foram tantos os momentos memoráveis que citá-los

todos  excederia  –  e  muito  – o  tempo de  que  não vou

roubar de Vossas Excelências.
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Não poderia me furtar a testemunhar publicamente a

retidão  desta  Casa  na  condução  do  processo  jurídico-

criminal mais complexo e delicado que o país já vivenciou.

Nos  momentos  cruciais  do  fenômeno  que  se

convencionou chamar de Lava Jato, o Supremo  Tribunal

Federal foi firme, respeitou a lei e a Constituição, mas não

se  acovardou  sob  o  pálio  muitas  vezes  confortável  da

pseudoprudência ou da literalidade pedestre das normas,

em que  facilmente  se  escondem a  pusilanimidade  e  os

interesses vis. 

Confrontados  com  nossos  problemas  seculares,  a

imagem que se  revelou de  nossa  organização política  é

pungente.  O  Brasil,  tal  qual  um  paciente  submetido  a

gravoso tratamento, convulsiona no processo curativo do

combate à corrupção. 

Nesse  torvelinho que  atravessamos,  esta  Corte  tem

desempenhado  o  papel  de  esteio  da  estabilidade

institucional  e  democrática,  e  esse  papel,  para
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tranquilidade  de  todos  nós  brasileiros,  vem  sendo

cumprido com a excelência que se poderia esperar dessa

vetusta e honrada Casa.

Tenho sofrido, nessa jornada que não poucas vezes

pareceu-me inglória, toda sorte de ataques. Resigno-me a

meu  destino,  porque  mesmo  antes  de  começar,  sabia

exatamente  que  haveria  um  custo  por  enfrentar  esse

modelo  político  corrupto  e  produtor  de  corrupção,

cimentado por anos de impunidade e de descaso. 

Mas tudo isso,  para  mim, senhores  Ministros,  já  se

encontra nos escombros do passado.  Os mortos,  então,

deixai-os ao seus próprios cuidados. As páginas da história

hão certamente de contar, com isenção e verdade, o lado

que  cada  um  escolheu  para  travar  sua  batalha  pessoal

nesse processo.

Entrego  o  cargo  no  próximo dia  17  sem qualquer

jactância, mas com a convicção serena de que militei até o

último  instante  na  defesa  dos  compromissos

constitucionais assumidos há mais de 30 anos.
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 Deixo minha contribuição e sigo agora meu destino

inexorável, porque os homens são atores ligeiros e fugazes

da grande história da humanidade. 

Outros seguirão do ponto em que parei e certamente

avançarão ainda mais no aperfeiçoamento institucional e

democrático do Ministério Público e do nosso país. 

Espero modestamente, da silenciosa expectação desta

cadeira  ministerial,  ter,  como  Procurador-Geral  da

República,  honrado  a  preciosa  tradição  desta  Casa  e

contribuído,  de  alguma  forma,  para  fortalecer  o  seu

prestígio e engrandecer ainda mais sua imagem perante a

sociedade brasileira.

Por  fim,  despeço-me  com  um  trecho  poético  de

Fernando Pessoa:

Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer

Se há alguém para além da curva da estrada,

Esses que se preocupem com o que há para além da curva da
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estrada.

Essa é que é a estrada para eles.

Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos.

Por ora só sabemos que lá não estamos.

Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva

Há a estrada sem curva nenhuma.

Muito obrigado!
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