
Discurso PGE - Tribunal Superior Eleitoral
Abertura do Ano – 2018

Senhor  Ministro  Presidente  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,
expresso-lhe  a  saudação  do  Ministério  Público  brasileiro  e
em seu nome cumprimento todos os presentes.

2018 é um ano especial para o Brasil. Cerca de 150 milhões de brasileiros
terão mais uma vez a oportunidade de exercer o direito constitucional de
escolher - pelo voto - os seus representantes e seus dirigentes. Dos mais
próximos,  aos  mais  distantes  -  caso  do  presidente  da  República  e  dos
membros do Congresso Nacional.

Organizar e garantir a lisura de eleições gerais, considerando a dimensão
territorial do nosso país é uma tarefa que exige zelo e dedicação.  Zelo e
dedicação não têm faltado aos membros do TSE. A história registra que o
Tribunal  Superior  Eleitoral  tem  exercido  essa  incumbência  de  forma
exemplar, permitindo que o país seja referência em agilidade de apuração e
de segurança dos resultados eleitorais.

Tão importante quanto contar com a justiça eleitoral célere e eficiente que
temos  no  Brasil,  apta  a  apurar,  contar  e  divulgar  em  poucas  horas  o
resultado da disputa em mais de cinco mil municípios, é lembrar o esforço
para assegurar um pleito eleitoral justo. O Ministério Público Eleitoral tem
cumprido e continuará a cumprir  sua atribuição de,  na justiça eleitoral,
zelar pelo respeito à lei, à igualdade de condições entre os concorrentes, a
candidatura de quem mesmo sendo pequeno ou menos abastado oferece-se
para representar a  sociedade.  Estará  pronto para  coibir  a  corrupção e a
fraude eleitoral, para que a Lei da Ficha Limpa prevaleça e para que os
recursos  públicos  que  compõem  os  diversos  fundos  eleitorais  sejam
corretamente aplicados.

O amplo direito ao voto é recente, pois já foi privilégio dos mais poderosos
e instrumento de opressão.

Ao olhar para o nosso passado recente, verificamos que o direito ao voto
foi por décadas cerceado às minorias. Nós mulheres, só o conquistamos



em 1932. E ainda hoje, esse direito não é exercido em sua plenitude por
causa de amarras legais, sociais, culturais e financeiras. A justiça eleitoral
pode  e  deve  contribuir  para  que  as  mulheres  não  apenas  votem,  mas
também sejam candidatas, para superar obstáculos à sua participação na
vida política e na cidadania, como tem feito em outros campos sociais.

Às vezes, contribuições de importância significativas são viabilizadas por
providências simples. Um exemplo, permitir que transgêneros e travestis
sejam identificados por seus nomes sociais na urna eletrônica.  Também
não parece ser um obstáculo intransponível garantir  recursos adequados
para as candidaturas femininas.

O Ministério Público não poderia deixar de lado uma mazela que não é
exclusiva  da  matéria  eleitoral  mas  que  também  -  nessa  seara  -  tem
produzido  efeitos  danosos.  Hoje  de  manhã,  ao  falar  na  solenidade  de
abertura  do ano judiciário  do Supremo Tribunal  Federal,  lembrava  que
Ulisses  Guimarães  certa  vez  disse  que  a  corrupção  é  o  cupim  da
República.

Repito  aqui  as  sábias  palavras  desse  estadista  complementando  que  a
corrupção eleitoral  tem deixado estragos na nossa democracia.  E não é
possível falar em democracia sem que haja eleições limpas, equilibradas e
que  reservam  ao  povo,  o  verdadeiro  detentor  do  poder,  o  papel  de
protagonista do processo.

Que nosso sistema de  justiça  eleitoral,  que  inclui  o  Ministério  Público
Eleitoral  em  todo  o  país,  possa,  mais  uma  vez,  fazer  a  sua  parte  e
contribuir  para os avanços na representatividade brasileira.  Ajudaremos,
assim, na construção de um Brasil cada vez melhor. 

Muito obrigada.  


