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Novo Apoiador 

Não assinado  

Especializado em Direito Penal, Rahal, Carnelós e Vargas do Amaral Advogados é um escritório focado na prestação de serviços de advocacia 
contenciosa e consultiva, em todo o território nacional com alta qualidade de trabalho. Os sócios Flávia Rahal, Guilherme Ziliani Carnelós e 
Camila Austregesilo Vargas do Amaral atuam em conjunto há mais de 15 anos, com notória experiência em casos de repercussão e 
gerenciamento de crises. Aliada à bagagem jurídica, a sócia Flávia Rahal destaca-se ainda por sua atuação acadêmica como coordenadora e 
professora da Escola de Direito da FGV. A ampla experiência dos três, associada à constante atualização jurídica de seus membros, garante 
avaliações criteriosas das demandas, conduzindo-as de forma segura, acolhedora e eficaz, pautando sua atuação pela discrição e estrita 
confidencialidade. Clique aqui e conheça o novo Apoiador do Migalhas.  
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FHC diz não ver 'riscos impllícitos à democracia'  

Data: 19/04/2016   

FHC diz não ver riscos implícitos à democracia SÃO PAULO rgència Estado 0 ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem que o 
possível risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, no inicio da década de 1990, não tem 
paralelo com o momento atual vivido pela presidente Dilma Rousseff. 

 Segundo FHC, a atual situação do Pais afasta preocupações em relação a tais riscos. "No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não 
houve consequência negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a quebra da democracia. Até que (o 
impeachment) ficou inevitável". "No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia", ponderou FHC, após 
lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. 

 "No passado isso era a receita para cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os 
nomes dos ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis panos tribunais", ressaltou o ex-presidente. Na visão de FHC, essa mu 
dança "dá ânimo" para dizer que a "regra vai se impor.”Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os 
regimentos internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", disse FHC. Otucano salientou que a 
Constituição elaborada no século passado Unha como pretensão gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, 
livre e gratuita e acesso à terra estão na Constituição ", afinnou."Dada que estamos passando é para criar condições políticas para termos uma 
sociedade mais igualitária". "COOPTAÇÃO" 0 ex-presidente da Republica voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, 
se tornou de "cooptação "."Isso é corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança 
com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem 
citá-lo nominalmente. 

 "Temos 25 partidos no Con gresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". Para FHC, o Brasil vive um momento 
no qual a democracia está corroída. "A aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes. Sem aliança você 
pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são pianos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento 
obter do presidente um ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele não tem como funcionar. 
Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do "ou você é bom ou 
mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. Ojogo politico é ouvir um e outro. A democracia implica 
flexibilização de juízo", disse. Opolítico participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 
Corrupção ", promovido pela FGV DireitoSP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 



 

 

 

 



 



 

''Não cabe ao STF analisar mérito do processo'', diz Gilmar Mendes 

 

Thiago Herdy 
 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira 
(18) que não cabe à corte definir se a presidente Dilma Rousseff cometeu ou não crime de 
responsabilidade. 
 
Segundo ele, a jurisprudência do tribunal não prevê a análise do mérito do processo de 
impeachment. 
 
"Isso é uma competência política, da Câmara e do Senado, que faz o julgamento. A 
Câmara aparentemente não teve dúvidas quanto a isso, e aí nós não temos como fazer 
esse tipo de exame, que agora é algo que teria que ser discutido no âmbito do Senado", 
disse o ministro. 
 
Gilmar Mendes participou, nesta segunda-feira (18), da conferência "Desafios ao Estado de 
Direito na América Latina: Independência Judicial e Corrupção", promovida pela escola de 
Direito da FGV em parceria com o instituto britânico Bingham Center For The Rule of Law. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Combate à corrupção, e não à Constituição! 

 

 

É importante começar destacando o óbvio: salvo exceções absurdas (e normalmente não 
confessadas), nenhum cidadão apoia a corrupção. A pesquisa da IPCLBrasil/FGV 
demonstra isso: 80% dos brasileiros avaliam negativamente o descumprimento das leis – 
pelos outros. Ressalto isto porque a mesma investigação mostra altos índices de confissões 
em relação à prática de atos de descumprimento da lei. Nota-se, portanto, uma clara 
duplicidade de padrões. 
 
Ou seja:?temos mesmo uma configuração institucional relacionada ao não cumprimento da 
lei – a chamada “cultura da corrupção”. Isso é um problema e precisa ser solucionado. A 
questão que se põe é justamente quais são as soluções para esse quadro de coisas que não 
é apenas moral e individual, mas institucional e sistêmico. 
 
A dezena de medidas centra-se, grandemente, na tônica repressiva do aumento da punição 
 
? O processo penal “jabuticaba” 
 
Nos países conhecidos como berços das garantias individuais, como França e Estados 
Unidos, a presunção de inocência vigora até a decisão do juízo de primeiro grau 
 
É neste cenário que avultam, com a força da popularidade da Operação Lava Jato, as “10 
Medidas Contra a Corrupção” propostas pelo Ministério Público Federal, vertidas em 
projeto de lei de iniciativa popular. É elogiável, por evidente, o propósito do MP, mas não 
bastam boas intenções. Se estamos de acordo com a premissa motivadora das medidas, 
pois é necessário romper com o ciclo vicioso da corrupção em nosso país, divergimos no 
sentido essencial das soluções apontadas. A dezena de medidas centra-se, grandemente, 
na tônica repressiva do aumento da punição e apenamento do idioma do direito penal, 
muitas vezes às custas de garantias constitucionais muito caras. 



 
A resposta oferecida pelas “10 Medidas”, ao dialogar quase unanimemente com o idioma 
do direito penal – que deveria ser a última resposta que o Estado oferece, pois é o uso da 
violência institucionalizada –, mostra-se impossibilitada de oferecer uma solução de ruptura, 
já que não investe na prevenção do problema, mas em atacá-lo uma vez ocorrido. 
Mudanças comportamentais institucionais, investimentos efetivos em educação, questões do 
financiamento eleitoral e a contratação de serviços estatais, eis os pontos necessários para 
pensar o futuro e as soluções. Mas a única medida com enfoque preventivo nem sequer 
menciona a educação como pedra angular para a mudança de cultura. Ainda, como 
medida preventiva, há a abstrusa proposta da realização de “testes de integridade por parte 
dos agentes públicos” numa espécie de “pegadinha” típica de programas dominicais de 
mau gosto que parte do pressuposto da desonestidade como regra. 
 
Afora isso, o maior problema nas tais medidas é a flexibilização de garantias constitucionais 
integrantes do estatuto de proteção dos direitos fundamentais e do sistema internacional de 
proteção dos direitos humanos do qual o Brasil é signatário. Cite-se, a título de exemplo: a 
proposta de punição penal mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar quais 
foram os atos específicos de corrupção praticados viola a tutela constitucional penal da 
estrita legalidade; as restrições sugeridas que amesquinham o writ do habeas corpus; a 
proposta que amesquinha a presunção de inocência até o trânsito em julgado; a 
aceleração de prazos e procedimentos que podem colidir com o direito à ampla defesa e 
contraditório no caso concreto; ampliar as preclusões de alegações de nulidades às custas 
do devido processo legal; a possibilidade de prisão preventiva para reaver valores 
desviados subverte o comando constitucional que afirma que ninguém será preso por 
dívidas; a possibilidade de confisco alargado decorrente da prática delituosa também pode 
usurpar as fronteiras da legalidade penal estrita e da proteção constitucional ao patrimônio. 
Os exemplos dados não apenas arrepiam o garantismo constitucional, mas também não 
vão ao cerne da questão. 
 
Não há dissonância na necessidade do combate à corrupção. Apenas se espera que seja 
substancial, institucional e sistêmico, e não se traduza também em combate à Constituição. 
 



Melina Girardi Fachin é professora da Faculdade de Direito da UFPR. 
 

 
 

A pesquisa da IPCLBrasil/FGV demonstra isso: 80% dos brasileiros avaliam negativamente o descumprimento das leis – pelos outros. Ressalto 
isto porque a mesma investigação mostra altos índices de confissões em relação à prática de atos de descumprimento da lei. 

 

Gilmar Mendes diz não ver influência de impeachment em julgamento da posse de Lula 

 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de 
impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, aprovado ontem pelos 
deputados e que seguiu para avaliação no Senado, não influenciará a decisão da corte na 
próxima quarta-feira. Nesse dia, o STF julgará a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por Mendes. "Não 
vejo em que influencie. É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da 
nomeação", declarou. 
 
Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições antecipadas. 
"Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde 
se valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O 
ministro considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um 
parlamentarismo adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve 
a ideia de eleições antecipadas? A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais 
grave ainda, porque envolverá parlamentares outros que não estão na confusão, gerando 
quadro de mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer simplesmente a queda do governo 
ou um modelo parlamentarista", argumentou. 
 
Inviável 



 
O ministro ainda afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo 
pessoas com foro privilegiado é incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, 
o que antes se imaginava ser um número excepcional de processos envolvendo pessoas 
com tais características, tornou-se um número considerado usual. 
 
"Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi pensado 
para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 
parlamentares investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em 
tramitação. Esperava-se que fosse um número excepcional, mas infelizmente isso se tornou 
algo um tanto quanto comum", disse. 
 
Diante dessa situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a 
elaboração de uma emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir 
dela, os processos não seriam mais analisados, originalmente, no STF. "Depende de 
emenda constitucional, mas acredito que já há um bom consenso na percepção de que 
processos não podem estar originariamente no STF", afirmou. 
 
A questão, nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa 
natureza. "Depois que o STF aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a 
achar desinteressante o foro privilegiado", disse Gilmar, em referência às penas aplicadas 
pela Corte aos políticos punidos no caso do mensalão. 
 
Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 
autoridades que perderam o foro privilegiado. 
 
Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos parlamentares de que o foro 
privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de primeira instância, 
como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava Jato. 
"Mas vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o 
avanço que se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. 
 



Mendes participou nesta segunda-feira do evento "Desafios ao Estado de Direito na América 
Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones 
Day. 

 

 
 

Mendes participou nesta segunda-feira do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

  

Gilmar Mendes: impeachment não influenciará julgamento da posse de Lula 

 

Thiago Herdy 
 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de impeachment da 
presidente da República, Dilma Rousseff, não influenciará a decisão da corte na próxima 
quarta-feira (20). 
 
Nesse dia, o STF julgará a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de 
ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por Mendes. "Não vejo em que influencie. 
É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da nomeação", declarou. 
 
Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições antecipadas. 
"Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde se 
valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O ministro 
considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um 
parlamentarismo adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve a 
ideia de eleições antecipadas? A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais grave 
ainda, porque envolverá parlamentares outros que não estão na confusão, gerando quadro de 
mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer simplesmente a queda do governo ou um 



modelo parlamentarista", argumentou. 
 
Inviável 
 
O ministro ainda afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo 
pessoas com foro privilegiado é incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, o 
que antes se imaginava ser um número excepcional de processos envolvendo pessoas com tais 
características, tornou-se um número considerado usual. 
 
"Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi pensado 
para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 parlamentares 
investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em tramitação. Esperava-se 
que fosse um número excepcional, mas infelizmente isso se tornou algo um tanto quanto 
comum", disse. 
 
Diante dessa situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a 
elaboração de uma emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir 
dela, os processos não seriam mais analisados, originalmente, no STF. "Depende de emenda 
constitucional, mas acredito que já há um bom consenso na percepção de que processos não 
podem estar originariamente no STF", afirmou. 
 
A questão, nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa natureza. 
"Depois que o STF aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a achar 
desinteressante o foro privilegiado", disse Gilmar, em referência às penas aplicadas pela Corte 
aos políticos punidos no caso do mensalão. 
 
Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 
autoridades que perderam o foro privilegiado. 
 
Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos parlamentares de que o foro 
privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de primeira instância, 
como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava Jato. "Mas 



vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o avanço que 
se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. 
 
Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 

 

 
 

Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 



 

 
''Não cabe ao STF analisar o mérito do processo de impeachment'', diz Gilmar Mendes 

 

  
 

Publicidade 
 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira (18) 
que não cabe à corte definir se a presidente Dilma Rousseff cometeu ou não crime de 
responsabilidade. Segundo ele, a jurisprudência do tribunal não prevê a análise do mérito do 
processo de impeachment. 
 
"Isso é uma competência política, da Câmara e do Senado, que faz o julgamento. A Câmara 
aparentemente não teve dúvidas quanto a isso, e aí nós não temos como fazer esse tipo de 
exame, que agora é algo que teria que ser discutido no âmbito do Senado", disse o ministro. 
 
Gilmar Mendes participou, nesta segunda-feira (18), da conferência "Desafios ao Estado de Direito 
na América Latina: Independência Judicial e Corrupção", promovida pela escola de Direito 
da FGV em parceria com o instituto britânico Bingham Center For The Rule of Law. 
 
DISCURSOS 
 
Por 367 votos a 137, o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff avançou 
neste domingo (17), na Câmara dos Deputados, e segue agora para o Senado. Para que Dilma 
seja afastada, os senadores precisam aprovar, por maioria simples, o voto dos deputados. 
 
"É uma situação muito grave e delicada. Todos nós que fazemos parte do cenário político temos 



que nos mover com muito cuidado nessa hora", afirmou o ministro sobre a aprovação do 
processo. 
 
A sessão, que durou cerca de seis horas, ficou marcada pelos pronunciamentos dos deputados 
antes de declararem seus votos. Ao microfone, foram ditas frases como "Pelos médicos, pelos 
maçons do Brasil, eu voto sim", "Pelos fundamentos do cristianismo, eu voto sim" e "Pela paz em 
Jerusalém, eu voto sim". 
 
"Não nos esqueçamos que são mais de 500 parlamentares que têm poucas chances de ir à 
tribuna fazer discursos", disse Mendes, que atribui o fato à "democratização do parlamento, do 
ponto de vista cultural". "Mas a pergunta era se aprovavam ou não o pedido, e isso foi 
respondido." 



 

 

 

 
 

Conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina: Independência Judicial e Corrupção", promovida pela escola de Direito da FGV 
em parceria com o instituto britânico Bingham Center For The Rule of Law. 

 



 

 
Notas Curtas 

 

  
 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, são palestrantes da conferência “Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina: Independência Judicial e Corrupção”, promovida em São Paulo até esta 
terça-feira (19/4) pela Escola de Direito de São Paulo da FGV e o Bingham Centre for the 
Rule of Law, de Londres. Também participam o ex-ministro da Justiça Tarso Genro e o 
ministro aposentado Ayres Britto, do STF. 

 

 
 

Judicial e Corrupção, promovida em São Paulo até esta terça-feira (19/4) pela Escola de Direito de São Paulo da FGV e o Bingham Centre for 
the Rule of Law, de Londres. Também participam o ex-ministro da Justiça Tarso Genro e o ministro aposentado Ayres Britto, do STF. 

 

 

 
Tarso Genro defende mudança profunda do sistema político 

 

  
 

São Paulo - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento nesta 



segunda-feira, 18, que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao impedimento não tinham a 
ver com o eventual crime de responsabilidade. 
 
"Todos tinham a ver com a crise. E isso é desvio de finalidade do processo de impedimento. E não houve 
julgamento de crime de responsabilidade, houve eleição indireta de um presidente", enfatizou. 
 
"Precisaríamos procurar não repetir isso e achar formas constitucionais que deem clareza e que propõem novas 
identificações dos partidos com a sociedade civil, porque a força da objetividade é cruel", comentou. 
 
Nesse sentido, Tarso defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político. 
 
"Uma elaboração de uma nova constituinte é unir contradições e não há garantia de retrocesso nem maiores 
ambiguidades e dificuldades. Mas se a sociedade não der conta dessas respostas elas se realizarão pela 
objetividade social, pela espontaneidade das relações de forças, o que é muito pior", declarou. 
 
"Hoje deveria se pensar em uma readequação da ordem constitucional brasileira, na qual o povo fosse 
informado e compreendesse todas as informações. Sem mudança nessa relação é improvável resgatar a social 
democracia", completou, falando ainda que política e economia também têm que seguir juntas. 
 
Segundo o político, a modulação e a amplitude dessa nova etapa constituinte do País dependerá do processo 
político e de como as forças políticas reagirão a esse processo. 
 
"Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente comece a navegar de maneira mais unitária 
para sair da crise é reformar o sistema político", disse, reiterando sua posição de que o financiamento de 
empresas a campanhas têm que acabar, que a votação seja em lista e que as alianças sejam nacionais, não 
regionais. 
 
"Ou seja, tudo que está naquela reforma política que mandei quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita 
pelo meu partido", ressaltou. 
 
Genro propõe ainda a adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. 



 
"Seria a forma mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de 
relações perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se expressa em 
intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas eleições. 
 
O político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso uma 
concertação estratégica de diversas lideranças. 
 
"Partido hoje tem muito pouco significado, como vimos na votação ontem. Grandes lideranças do País 
deveriam adotar uma saída política que poderia começar com esse ponto, questão de reforma política e depois 
constitucional. Também deveria haver redução de número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", 
falou. 
 
Para ele, todos os partidos precisam se reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única 
forma de tentar organizar o processo", completou. 
 
O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial 
e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório 
global de advocacia Jones Day. 



 

 

 

 
 

O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela 
FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

14. Mendes diz não ver influência de impeachment em julgamento da posse de Lula 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de impeachment da presidente da 

República, Dilma Rousseff, aprovado ontem pelos deputados e que seguiu para avaliação no Senado, não 

influenciará a decisão da corte na próxima quarta-feira (18/4). Nesse dia, o STF julgará a posse do expresidente 



Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por 

Mendes. "Não vejo em que influencie. É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da 

nomeação", declarou. Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições 

antecipadas. "Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde 

se valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O ministro 

considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um parlamentarismo 

adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve a ideia de eleições antecipadas? 

A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais grave ainda, porque envolverá parlamentares 

outros que não estão na confusão, gerando quadro de mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer 

simplesmente a queda do governo ou um modelo parlamentarista", argumentou. Inviável O ministro ainda 

afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo pessoas com foro privilegiado é 

incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, o que antes se imaginava ser um número 

excepcional de processos envolvendo pessoas com tais características, tornou-se um número 

considerado usual. "Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi 

pensado para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 parlamentares 

investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em tramitação. Esperava-se que fosse um 

número excepcional, mas infelizmente isso se tornou algo um tanto quanto comum", disse. Diante dessa 

situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a elaboração de uma 

emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir dela, os processos não seriam mais 

analisados, originalmente, no STF. "Depende de emenda constitucional, mas acredito que já há um bom 

consenso na percepção de que processos não podem estar originariamente no STF", afirmou. A questão, 



nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa natureza. "Depois que o STF 

aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a achar desinteressante o foro privilegiado", 

disse Gilmar, em referência às penas aplicadas pela Corte aos políticos punidos no caso do mensalão. 

Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 

autoridades que perderam o foro privilegiado. Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos 

parlamentares de que o foro privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de 

primeira instância, como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava 

Jato. "Mas vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o avanço 

que se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. Mendes participou nesta 

segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 

escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Gilmar Mendes diz não ver influência do processo de impeachment em julgamento da 
posse de Lula 

 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de 
impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, aprovado ontem pelos 
deputados e que seguiu para avaliação no Senado, não influenciará a decisão da corte na 
próxima quarta-feira. Nesse dia, o STF julgará a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por Mendes. "Não 



vejo em que influencie. É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da 
nomeação", declarou. 
 
Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições antecipadas. 
"Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde 
se valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O 
ministro considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um 
parlamentarismo adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve 
a ideia de eleições antecipadas? A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais 
grave ainda, porque envolverá parlamentares outros que não estão na confusão, gerando 
quadro de mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer simplesmente a queda do governo 
ou um modelo parlamentarista", argumentou. 
 
Inviável. O ministro ainda afirmou que o número de processos analisados pela Corte 
envolvendo pessoas com foro privilegiado é incompatível com a estrutura da Corte. De 
acordo com ele, o que antes se imaginava ser um número excepcional de processos 
envolvendo pessoas com tais características, tornou-se um número considerado usual. 
 
"Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi pensado 
para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 
parlamentares investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em 
tramitação. Esperava-se que fosse um número excepcional, mas infelizmente isso se tornou 
algo um tanto quanto comum", disse. 
 
Diante dessa situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a 
elaboração de uma emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir 
dela, os processos não seriam mais analisados, originalmente, no STF. "Depende de 
emenda constitucional, mas acredito que já há um bom consenso na percepção de que 
processos não podem estar originariamente no STF", afirmou. 
 
A questão, nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa 
natureza. "Depois que o STF aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a 



achar desinteressante o foro privilegiado", disse Gilmar, em referência às penas aplicadas 
pela Corte aos políticos punidos no caso do mensalão. 
 
Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 
autoridades que perderam o foro privilegiado. 
 
Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos parlamentares de que o foro 
privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de primeira instância, 
como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava Jato. 
"Mas vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o 
avanço que se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. 
 
Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones 
Day. 



 

 

 

 
 

Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

16. Mendes diz não ver influência de impeachment em julgamento da posse de Lula 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de impeachment da presidente da 

República, Dilma Rousseff, aprovado ontem pelos deputados e que seguiu para avaliação no Senado, não 



influenciará a decisão da corte na próxima quarta-feira. Nesse dia, o STF julgará a posse do expresidente 

Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por 

Mendes. "Não vejo em que influencie. É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da 

nomeação", declarou. Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições 

antecipadas. "Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde 

se valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O ministro 

considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um parlamentarismo 

adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve a ideia de eleições antecipadas? 

A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais grave ainda, porque envolverá parlamentares 

outros que não estão na confusão, gerando quadro de mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer 

simplesmente a queda do governo ou um modelo parlamentarista", argumentou. Inviável O ministro ainda 

afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo pessoas com foro privilegiado é 

incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, o que antes se imaginava ser um número 

excepcional de processos envolvendo pessoas com tais características, tornou-se um número 

considerado usual. "Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi 

pensado para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 parlamentares 

investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em tramitação. Esperava-se que fosse um 

número excepcional, mas infelizmente isso se tornou algo um tanto quanto comum", disse. Diante dessa 

situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a elaboração de uma 

emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir dela, os processos não seriam mais 

analisados, originalmente, no STF. "Depende de emenda constitucional, mas acredito que já há um bom 



consenso na percepção de que processos não podem estar originariamente no STF", afirmou. A questão, 

nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa natureza. "Depois que o STF 

aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a achar desinteressante o foro privilegiado", 

disse Gilmar, em referência às penas aplicadas pela Corte aos políticos punidos no caso do mensalão. 

Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 

autoridades que perderam o foro privilegiado. Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos 

parlamentares de que o foro privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de 

primeira instância, como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava 

Jato. "Mas vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o avanço 

que se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. Mendes participou nesta 

segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 

escritório global de advocacia Jones Day. 

 

17. Genro defende realização de novas eleições gerais 

São Paulo - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT-RS) defendeu nesta 

segunda-feira, 18, a realização de novas eleições gerais. A proposta, segundo ele, dependeria de uma 

ampla discussão envolvendo as lideranças políticas do País e seria uma alternativa para evitar um 

mandato sem legitimidade do vice-presidente Michel Temer, na visão dele. "O que deveria ser feito hoje é 

as forças políticas buscarem acordo para que, no caso de o poder judiciário não tomar uma decisão que 

modifique esse processo, fazer eleições gerais. Vamos convir, se a oposição considera que a presidente 



Dilma não tem legitimidade para governar, o vice-presidente tem menos do que ela", afirmou. "O bom 

seria se transformássemos as eleições de novembro em eleições gerais. Mas sabemos que isso só se dá 

por acordo", disse, após classificar de "perfeitamente possível" a realização de novas eleições. Mas, 

diante de uma eventual inviabilidade de conseguir aprovar uma eleição geral, com a mudança de 

senadores e deputados, por exemplo, Genro sugeriu outra proposta. "Então pode ser um acordo para 

eleger o presidente". A maior preocupação, na visão de Genro, é a não realização de uma nova eleição. 

"Acho muito ruim para o País ter dois anos e meio de um presidente sem legitimidade para governar, que 

não tenha vindo das urnas. Isso pode gerar uma crise social e política mais aguda do que essa que 

estamos vivendo", alertou. O ex-ministro destacou que o vice e seu partido, o PMDB, permaneceram no 

governo federal até o momento em que o processo de impeachment ganhou força e resultou na votação 

ocorrida ontem. "(O partido, PMDB) tem tantos compromissos com coisas boas quanto com as coisas 

ruins (do governo). Então, tem escassa legitimidade", completou. Antes de falar sobre o processo que 

pode resultar no afastamento da presidente Dilma Rousseff, Genro fez uma ampla explanação sobre 

propostas de mudança do sistema político nacional. E salientou que para isso poderia ser proposto um 

projeto de emenda constitucional. Para tanto, novamente seria necessária a identificação de uma 

proposta negociada por lideranças políticas. "Se for para estabilizar a posse do vice, seria melhor para o 

País convocar eleições, até com a concordância dele. Certamente, jurista que ele é, vai reconhecer que 

sua legitimidade é escassa para terminar o mandato", disse Genro em referência a Temer. O ex-ministro 

participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 

escritório global de advocacia Jones Day. 



 

18.  

Gilmar Mendes: impeachment não influenciará julgamento da posse de Lula 

 

  
 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de impeachment da 
presidente da República, Dilma Rousseff, não influenciará a decisão da corte na próxima 
quarta-feira (20). 
 
Nesse dia, o STF julgará a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de 
ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por Mendes. "Não vejo em que influencie. 
É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da nomeação", declarou. 
 
Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições antecipadas. 
"Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde se 
valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O ministro 
considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um 
parlamentarismo adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve a 
ideia de eleições antecipadas? A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais grave 
ainda, porque envolverá parlamentares outros que não estão na confusão, gerando quadro de 
mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer simplesmente a queda do governo ou um 
modelo parlamentarista", argumentou. 
 
Inviável 
 
O ministro ainda afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo 
pessoas com foro privilegiado é incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, o 
que antes se imaginava ser um número excepcional de processos envolvendo pessoas com tais 
características, tornou-se um número considerado usual. 



 
"Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi pensado 
para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 parlamentares 
investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em tramitação. Esperava-se 
que fosse um número excepcional, mas infelizmente isso se tornou algo um tanto quanto 
comum", disse. 
 
Diante dessa situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a 
elaboração de uma emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir 
dela, os processos não seriam mais analisados, originalmente, no STF. "Depende de emenda 
constitucional, mas acredito que já há um bom consenso na percepção de que processos não 
podem estar originariamente no STF", afirmou. 
 
A questão, nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa natureza. 
"Depois que o STF aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a achar 
desinteressante o foro privilegiado", disse Gilmar, em referência às penas aplicadas pela Corte 
aos políticos punidos no caso do mensalão. 
 
Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 
autoridades que perderam o foro privilegiado. 
 
Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos parlamentares de que o foro 
privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de primeira instância, 
como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava Jato. "Mas 
vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o avanço que 
se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. 
 
Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 



 

 

 

 
 

Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
Mendes diz não ver influência de impeachment em julgamento da posse de Lula 

 

 

São Paulo, 18 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do 



Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do 
processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, aprovado ontem 
pelos deputados e que seguiu para avaliação no Senado, não influenciará a decisão da 
corte na próxima quarta-feira. Nesse dia, o STF julgará a posse do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por Mendes. 
"Não vejo em que influencie. É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou 
não da nomeação", declarou. 
 
Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições antecipadas. 
"Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde 
se valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O 
ministro considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um 
parlamentarismo adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve 
a ideia de eleições antecipadas? A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais 
grave ainda, porque envolverá parlamentares outros que não estão na confusão, gerando 
quadro de mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer simplesmente a queda do governo 
ou um modelo parlamentarista", argumentou. 
 
Inviável 
 
O ministro ainda afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo 
pessoas com foro privilegiado é incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, 
o que antes se imaginava ser um número excepcional de processos envolvendo pessoas 
com tais características, tornou-se um número considerado usual. 
 
"Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi pensado 
para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 
parlamentares investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em 
tramitação. Esperava-se que fosse um número excepcional, mas infelizmente isso se tornou 
algo um tanto quanto comum", disse. 
 
Diante dessa situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a 



elaboração de uma emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir 
dela, os processos não seriam mais analisados, originalmente, no STF. "Depende de 
emenda constitucional, mas acredito que já há um bom consenso na percepção de que 
processos não podem estar originariamente no STF", afirmou. 
 
A questão, nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa 
natureza. "Depois que o STF aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a 
achar desinteressante o foro privilegiado", disse Gilmar, em referência às penas aplicadas 
pela Corte aos políticos punidos no caso do mensalão. 
 
Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 
autoridades que perderam o foro privilegiado. 
 
Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos parlamentares de que o foro 
privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de primeira instância, 
como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava Jato. 
"Mas vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o 
avanço que se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. 
 
Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones 
Day. 

 

 
 

Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Mendes diz não ver influência de impeachment em julgamento da posse de Lula 

 



 

Gilmar Mendes afirmou que processo de impeachment de Dilma não influenciará situação 
de Lula 
 
SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente eleito do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, enfatizou que o prosseguimento do processo de 
impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, aprovado ontem pelos 
deputados e que seguiu para avaliação no Senado, não influenciará a decisão da corte na 
próxima quarta-feira. Nesse dia, o STF julgará a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, cujo efeito foi suspenso por Mendes. "Não 
vejo em que influencie. É uma decisão normal do Tribunal sobre a legitimidade ou não da 
nomeação", declarou. 
 
Mendes disse ver com "alguma dificuldade" a ideia de realização de eleições antecipadas. 
"Faço esse julgamento em base da emenda constitucional do artigo 60, parágrafo 4, onde 
se valoriza o voto", falou. Para ele, o tema precisa ser examinado com muito cuidado. O 
ministro considera que "talvez fosse mais fácil" a ideia de um semipresidencialismo ou um 
parlamentarismo adaptado, mas mesmo assim com participação do povo. "O que envolve 
a ideia de eleições antecipadas? A interrupção de mandato. Se for eleição geral é mais 
grave ainda, porque envolverá parlamentares outros que não estão na confusão, gerando 
quadro de mais instabilidade. Se é para isso, pode fazer simplesmente a queda do governo 
ou um modelo parlamentarista", argumentou. 
 
Inviável 
 
O ministro ainda afirmou que o número de processos analisados pela Corte envolvendo 
pessoas com foro privilegiado é incompatível com a estrutura da Corte. De acordo com ele, 
o que antes se imaginava ser um número excepcional de processos envolvendo pessoas 
com tais características, tornou-se um número considerado usual. 
 
"Há um elenco muito significativo (de pessoas com foro privilegiado). O modelo foi pensado 



para situações excepcionais. Mas no Brasil temos neste momento, creio eu, 90 
parlamentares investigados, dos quais 45 ou alguma coisa assim já com ação em 
tramitação. Esperava-se que fosse um número excepcional, mas infelizmente isso se tornou 
algo um tanto quanto comum", disse. 
 
Diante dessa situação considerada atípica, o ministro do STF acredita que será necessária a 
elaboração de uma emenda constitucional que permita uma reforma no modelo e, a partir 
dela, os processos não seriam mais analisados, originalmente, no STF. "Depende de 
emenda constitucional, mas acredito que já há um bom consenso na percepção de que 
processos não podem estar originariamente no STF", afirmou. 
 
A questão, nesse caso, é saber se os parlamentares aprovariam uma mudança dessa 
natureza. "Depois que o STF aplicou penas elevadas, eles (parlamentares) começaram a 
achar desinteressante o foro privilegiado", disse Gilmar, em referência às penas aplicadas 
pela Corte aos políticos punidos no caso do mensalão. 
 
Após a conclusão do mensalão, o STF passou a devolver a outras instâncias os processos de 
autoridades que perderam o foro privilegiado. 
 
Há neste momento, por outro lado, uma percepção dos parlamentares de que o foro 
privilegiado é importante para que eles não sejam julgados por juízes de primeira instância, 
como é o caso de Sérgio Moro, juiz que acompanha o processo da operação Lava Jato. 
"Mas vale lembrar que, se não tivéssemos julgado esse caso (mensalão), não teríamos o 
avanço que se desenvolveu em Curitiba (onde fica Moro)", complementou Gilmar. 
 
Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones 
Day. 
 
Estadão Conteúdo 



 

 

 

 
 

Mendes participou nesta segunda-feira, 18, do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Tarso Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 
 
O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento nesta 
segunda-feira que a votação de domingo na Câmara dos Deputados do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao impedimento não 
tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. — Todos tinham a ver com a crise. E isso é 
desvio de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de responsabilidade, 
houve eleição indireta de um presidente — enfatizou. — Precisaríamos procurar não repetir isso e achar 



formas constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos com a 
sociedade civil, porque a força da objetividade é cruel — comentou. Leia mais Governo dos EUA se diz 
convencido de que Brasil vai ultrapassar desafio Cunha estuda processar deputados e diz que Jean Willys 
quebrou decoro Para Renan, conclusão do processo de impeachment pode ocorrer em setembro Nesse 
sentido, Tarso defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político. — Uma elaboração de 
uma nova constituinte é unir contradições e não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e 
dificuldades. Mas se a sociedade não der conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade 
social, pela espontaneidade das relações de forças, o que é muito pior — declarou. — Hoje deveria se 
pensar em uma readequação da ordem constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e 
compreendesse todas as informações. Sem mudança nessa relação é improvável resgatar a social 
democracia — completou, falando ainda que política e economia também têm que seguir juntas. Segundo 
o político, a modulação e a amplitude dessa nova etapa constituinte do país dependerá do processo 
político e de como as forças políticas reagirão a esse processo. — Uma das exigências que tem que ser 
cumpridas para que a gente comece a navegar de maneira mais unitária para sair da crise é reformar o 
sistema político — disse, reiterando sua posição de que o financiamento de empresas a campanhas têm 
que acabar, que a votação seja em lista e que as alianças sejam nacionais, não regionais. — Ou seja, 
tudo que está naquela reforma política que mandei quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo 
meu partido — ressaltou. Genro propõe ainda a adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista 

 

Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 

 

 

O ex-ministro e ex-governador do RS Tarso Genro (PT) 
 
SÃO PAULO - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT) 
comentou em evento nesta segunda-feira, 18, que a votação de ontem na Câmara dos 



Deputados do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff mostrou que os 
fundamentos apresentados favoráveis ao impedimento não tinham a ver com o eventual 
crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. E isso é desvio de finalidade 
do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de responsabilidade, houve 
eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir isso e 
achar formas constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos 
partidos com a sociedade civil, porque a força da objetividade é cruel", comentou. 
 
Nesse sentido, Tarso defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político. 
"Uma elaboração de uma nova constituinte é unir contradições e não há garantia de 
retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a sociedade não der conta 
dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela espontaneidade das 
relações de forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma 
readequação da ordem constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e 
compreendesse todas as informações. Sem mudança nessa relação é improvável resgatar a 
social democracia", completou, falando ainda que política e economia também têm que 
seguir juntas. 
 
Segundo o político, a modulação e a amplitude dessa nova etapa constituinte do País 
dependerá do processo político e de como as forças políticas reagirão a esse processo. 
"Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente comece a navegar de 
maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, reiterando sua 
posição de que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação 
seja em lista e que as alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja, tudo que está 
naquela reforma política que mandei quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita 
pelo meu partido", ressaltou. 
 
Genro propõe ainda a adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em 
Espanha e Portugal. "Seria a forma mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver 
crises. Hoje você tem bloqueio de relações perversas que é detonante. E aí vai levando a 
um eleitorado ofensivo e ceticista, que se expressa em intolerância e em violência", disse. 
Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas eleições. 



 
O político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é 
preciso uma concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco 
significado, como vimos na votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar 
uma saída política que poderia começar com esse ponto, questão de reforma política e 
depois constitucional. Também deveria haver redução de número de partidos, por meio de 
obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos precisam se reconectar à 
sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar organizar o 
processo", completou. 
 
O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for 
the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Leia também: Genro defende realização de novas eleições gerais 
 
Estadão Conteúdo 



 

 

 

 
 

O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela 
FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 

 

 

Genro defende realização de novas eleições gerais 

 

  
 



O ex-ministro e ex-governador do RS Tarso Genro (PT) 
 
SÃO PAULO - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT-RS) 
defendeu nesta segunda-feira, 18, a realização de novas eleições gerais. A proposta, 
segundo ele, dependeria de uma ampla discussão envolvendo as lideranças políticas do 
País e seria uma alternativa para evitar um mandato sem legitimidade do vice-presidente 
Michel Temer, na visão dele. 
 
"O que deveria ser feito hoje é as forças políticas buscarem acordo para que, no caso de o 
poder judiciário não tomar uma decisão que modifique esse processo, fazer eleições gerais. 
Vamos convir, se a oposição considera que a presidente Dilma não tem legitimidade para 
governar, o vice-presidente tem menos do que ela", afirmou. 
 
"O bom seria se transformássemos as eleições de novembro em eleições gerais. Mas 
sabemos que isso só se dá por acordo", disse, após classificar de "perfeitamente possível" a 
realização de novas eleições. 
 
Mas, diante de uma eventual inviabilidade de conseguir aprovar uma eleição geral, com a 
mudança de senadores e deputados, por exemplo, Genro sugeriu outra proposta. "Então 
pode ser um acordo para eleger o presidente". 
 
A maior preocupação, na visão de Genro, é a não realização de uma nova eleição. "Acho 
muito ruim para o País ter dois anos e meio de um presidente sem legitimidade para 
governar, que não tenha vindo das urnas. Isso pode gerar uma crise social e política mais 
aguda do que essa que estamos vivendo", alertou. 
 
O ex-ministro destacou que o vice e seu partido, o PMDB, permaneceram no governo 
federal até o momento em que o processo de impeachment ganhou força e resultou na 
votação ocorrida ontem. "(O partido, PMDB) tem tantos compromissos com coisas boas 
quanto com as coisas ruins (do governo). Então, tem escassa legitimidade", completou. 
 
Antes de falar sobre o processo que pode resultar no afastamento da presidente Dilma 



Rousseff, Genro fez uma ampla explanação sobre propostas de mudança do sistema 
político nacional. E salientou que para isso poderia ser proposto um projeto de emenda 
constitucional. Para tanto, novamente seria necessária a identificação de uma proposta 
negociada por lideranças políticas. 
 
"Se for para estabilizar a posse do vice, seria melhor para o País convocar eleições, até com 
a concordância dele. Certamente, jurista que ele é, vai reconhecer que sua legitimidade é 
escassa para terminar o mandato", disse Genro em referência a Temer. O ex-ministro 
participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 
Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of 
Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Leia também: 
 
Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 
 
Após decisão da Câmara, Marina Silva pede novas eleições 
 
Estadão Conteúdo 



 

 

 

 
 

O ex-ministro participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

25. Genro: a maior preocupação é a não realização de uma nova eleição 

O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT-RS) defendeu nesta segunda-feira 

(18/4) a realização de novas eleições gerais. A proposta, segundo ele, dependeria de uma ampla 

discussão envolvendo as lideranças políticas do País e seria uma alternativa para evitar um mandato sem 

legitimidade do vice-presidente Michel Temer, na visão dele. "O que deveria ser feito hoje é as forças 

políticas buscarem acordo para que, no caso de o poder judiciário não tomar uma decisão que modifique 



esse processo, fazer eleições gerais. Vamos convir, se a oposição considera que a presidente Dilma não 

tem legitimidade para governar, o vice-presidente tem menos do que ela", afirmou. "O bom seria se 

transformássemos as eleições de novembro em eleições gerais. Mas sabemos que isso só se dá por 

acordo", disse, após classificar de "perfeitamente possível" a realização de novas eleições. Mas, diante 

de uma eventual inviabilidade de conseguir aprovar uma eleição geral, com a mudança de senadores e 

deputados, por exemplo, Genro sugeriu outra proposta. "Então pode ser um acordo para eleger o 

presidente". A maior preocupação, na visão de Genro, é a não realização de uma nova eleição. "Acho 

muito ruim para o País ter dois anos e meio de um presidente sem legitimidade para governar, que não 

tenha vindo das urnas. Isso pode gerar uma crise social e política mais aguda do que essa que estamos 

vivendo", alertou. O ex-ministro destacou que o vice e seu partido, o PMDB, permaneceram no governo 

federal até o momento em que o processo de impeachment ganhou força e resultou na votação ocorrida 

ontem (17/4) "(O partido, PMDB) tem tantos compromissos com coisas boas quanto com as coisas ruins 

(do governo). Então, tem escassa legitimidade", completou. Antes de falar sobre o processo que pode 

resultar no afastamento da presidente Dilma Rousseff, Genro fez uma ampla explanação sobre propostas 

de mudança do sistema político nacional. E salientou que para isso poderia ser proposto um projeto de 

emenda constitucional. Para tanto, novamente seria necessária a identificação de uma proposta 

negociada por lideranças políticas "Se for para estabilizar a posse do vice, seria melhor para o País 

convocar eleições, até com a concordância dele. Certamente, jurista que ele é, vai reconhecer que sua 

legitimidade é escassa para terminar o mandato", disse Genro em referência a Temer. O ex-ministro 

participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 



escritório global de advocacia Jones Day. 

 

26. Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 

 

O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento nesta 

segunda-feira (18/4) que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao impedimento não 

tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. E isso é desvio 

de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de responsabilidade, houve 

eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir isso e achar formas 

constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos com a sociedade civil, 

porque a força da objetividade é cruel", comentou. Nesse sentido, Tarso defende nova constituinte e 

mudança profunda do sistema político. "Uma elaboração de uma nova constituinte é unir contradições e 

não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a sociedade não der 

conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela espontaneidade das relações de 

forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma readequação da ordem 

constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e compreendesse todas as informações. Sem 

mudança nessa relação é improvável resgatar a social democracia", completou, falando ainda que política 

e economia também têm que seguir juntas. Segundo o político, a modulação e a amplitude dessa nova 

etapa constituinte do País dependerá do processo político e de como as forças políticas reagirão a esse 

processo. "Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente comece a navegar de 



maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, reiterando sua posição de 

que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação seja em lista e que as 

alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja, tudo que está naquela reforma política que mandei 

quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo meu partido", ressaltou. Genro propõe ainda a 

adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. "Seria a forma 

mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de relações 

perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se expressa em 

intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas eleições. O 

político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso uma 

concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco significado, como vimos na 

votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar uma saída política que poderia começar 

com esse ponto, questão de reforma política e depois constitucional. Também deveria haver redução de 

número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos precisam se 

reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar organizar o 

processo", completou. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 

Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the 

Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Genro defende realização de novas eleições gerais 

 

São Paulo, 18 - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT-RS) defendeu 



nesta segunda-feira, 18, a realização de novas eleições gerais. A proposta, segundo ele, dependeria de 

uma ampla discussão envolvendo as lideranças políticas do País e seria uma alternativa para evitar um 

mandato sem legitimidade do vice-presidente Michel Temer, na visão dele. "O que deveria ser feito hoje é 

as forças políticas buscarem acordo para que, no caso de o poder judiciário não tomar uma decisão que 

modifique esse processo, fazer eleições gerais. Vamos convir, se a oposição considera que a presidente 

Dilma não tem legitimidade para governar, o vice-presidente tem menos do que ela", afirmou. "O bom 

seria se transformássemos as eleições de novembro em eleições gerais. Mas sabemos que isso só se dá 

por acordo", disse, após classificar de "perfeitamente possível" a realização de novas eleições. Mas, 

diante de uma eventual inviabilidade de conseguir aprovar uma eleição geral, com a mudança de 

senadores e deputados, por exemplo, Genro sugeriu outra proposta. "Então pode ser um acordo para 

eleger o presidente". A maior preocupação, na visão de Genro, é a não realização de uma nova eleição. 

"Acho muito ruim para o País ter dois anos e meio de um presidente sem legitimidade para governar, que 

não tenha vindo das urnas. Isso pode gerar uma crise social e política mais aguda do que essa que 

estamos vivendo", alertou. O ex-ministro destacou que o vice e seu partido, o PMDB, permaneceram no 

governo federal até o momento em que o processo de impeachment ganhou força e resultou na votação 

ocorrida ontem. "(O partido, PMDB) tem tantos compromissos com coisas boas quanto com as coisas 

ruins (do governo). Então, tem escassa legitimidade", completou. Antes de falar sobre o processo que 

pode resultar no afastamento da presidente Dilma Rousseff, Genro fez uma ampla explanação sobre 

propostas de mudança do sistema político nacional. E salientou que para isso poderia ser proposto um 

projeto de emenda constitucional. Para tanto, novamente seria necessária a identificação de uma 

proposta negociada por lideranças políticas. "Se for para estabilizar a posse do vice, seria melhor para o 



País convocar eleições, até com a concordância dele. Certamente, jurista que ele é, vai reconhecer que 

sua legitimidade é escassa para terminar o mandato", disse Genro em referência a Temer. O ex-ministro 

participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 

escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema politico 

 

São Paulo, 18 - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em 

evento nesta segunda-feira, 18, que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao 

impedimento não tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. 

E isso é desvio de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de 

responsabilidade, houve eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir 

isso e achar formas constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos 

com a sociedade civil, porque a força da objetividade é cruel", comentou. Nesse sentido, Tarso defende 

nova constituinte e mudança profunda do sistema político. "Uma elaboração de uma nova constituinte é 

unir contradições e não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a 

sociedade não der conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela 

espontaneidade das relações de forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma 

readequação da ordem constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e compreendesse todas 



as informações. Sem mudança nessa relação é improvável resgatar a social democracia", completou, 

falando ainda que política e economia também têm que seguir juntas. Segundo o político, a modulação e a 

amplitude dessa nova etapa constituinte do País dependerá do processo político e de como as forças 

políticas reagirão a esse processo. "Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente 

comece a navegar de maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, 

reiterando sua posição de que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação 

seja em lista e que as alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja, tudo que está naquela reforma 

política que mandei quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo meu partido", ressaltou. Genro 

propõe ainda a adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. 

"Seria a forma mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de 

relações perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se 

expressa em intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas 

eleições. O político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso 

uma concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco significado, como 

vimos na votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar uma saída política que poderia 

começar com esse ponto, questão de reforma política e depois constitucional. Também deveria haver 

redução de número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos 

precisam se reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar 

organizar o processo", completou. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na 

América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre 

for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 



 

Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 

 

São Paulo - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento 

nesta segunda-feira, 18, que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao 

impedimento não tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. 

E isso é desvio de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de 

responsabilidade, houve eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir 

isso e achar formas constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos 

com a sociedade civil, porque a força da objetividade é cruel", comentou. Nesse sentido, Tarso defende 

nova constituinte e mudança profunda do sistema político. "Uma elaboração de uma nova constituinte é 

unir contradições e não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a 

sociedade não der conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela 

espontaneidade das relações de forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma 

readequação da ordem constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e compreendesse todas 

as informações. Sem mudança nessa relação é improvável resgatar a social democracia", completou, 

falando ainda que política e economia também têm que seguir juntas. Segundo o político, a modulação e a 

amplitude dessa nova etapa constituinte do País dependerá do processo político e de como as forças 

políticas reagirão a esse processo. "Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente 

comece a navegar de maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, 



reiterando sua posição de que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação 

seja em lista e que as alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja, tudo que está naquela reforma 

política que mandei quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo meu partido", ressaltou. Genro 

propõe ainda a adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. 

"Seria a forma mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de 

relações perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se 

expressa em intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas 

eleições. O político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso 

uma concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco significado, como 

vimos na votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar uma saída política que poderia 

começar com esse ponto, questão de reforma política e depois constitucional. Também deveria haver 

redução de número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos 

precisam se reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar 

organizar o processo", completou. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na 

América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre 

for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Genro defende realização de novas eleições gerais 

 

São Paulo - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT-RS) defendeu nesta 

segunda-feira, 18, a realização de novas eleições gerais. A proposta, segundo ele, dependeria de uma 



ampla discussão envolvendo as lideranças políticas do País e seria uma alternativa para evitar um 

mandato sem legitimidade do vice-presidente Michel Temer, na visão dele. "O que deveria ser feito hoje é 

as forças políticas buscarem acordo para que, no caso de o poder judiciário não tomar uma decisão que 

modifique esse processo, fazer eleições gerais. Vamos convir, se a oposição considera que a presidente 

Dilma não tem legitimidade para governar, o vice-presidente tem menos do que ela", afirmou. "O bom 

seria se transformássemos as eleições de novembro em eleições gerais. Mas sabemos que isso só se dá 

por acordo", disse, após classificar de "perfeitamente possível" a realização de novas eleições. Mas, 

diante de uma eventual inviabilidade de conseguir aprovar uma eleição geral, com a mudança de 

senadores e deputados, por exemplo, Genro sugeriu outra proposta. "Então pode ser um acordo para 

eleger o presidente". A maior preocupação, na visão de Genro, é a não realização de uma nova eleição. 

"Acho muito ruim para o País ter dois anos e meio de um presidente sem legitimidade para governar, que 

não tenha vindo das urnas. Isso pode gerar uma crise social e política mais aguda do que essa que 

estamos vivendo", alertou. O ex-ministro destacou que o vice e seu partido, o PMDB, permaneceram no 

governo federal até o momento em que o processo de impeachment ganhou força e resultou na votação 

ocorrida ontem. "(O partido, PMDB) tem tantos compromissos com coisas boas quanto com as coisas 

ruins (do governo). Então, tem escassa legitimidade", completou. Antes de falar sobre o processo que 

pode resultar no afastamento da presidente Dilma Rousseff, Genro fez uma ampla explanação sobre 

propostas de mudança do sistema político nacional. E salientou que para isso poderia ser proposto um 

projeto de emenda constitucional. Para tanto, novamente seria necessária a identificação de uma 

proposta negociada por lideranças políticas. "Se for para estabilizar a posse do vice, seria melhor para o 

País convocar eleições, até com a concordância dele. Certamente, jurista que ele é, vai reconhecer que 



sua legitimidade é escassa para terminar o mandato", disse Genro em referência a Temer. O ex-ministro 

participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 

escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 

São Paulo - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento 

nesta segunda-feira, 18, que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao 

impedimento não tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. 

E isso é desvio de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de 

responsabilidade, houve eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir 

isso e achar formas constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos 

com a sociedade civil, porque a força da objetividade é cruel", comentou. Nesse sentido, Tarso defende 

nova constituinte e mudança profunda do sistema político. "Uma elaboração de uma nova constituinte é 

unir contradições e não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a 

sociedade não der conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela 

espontaneidade das relações de forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma 

readequação da ordem constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e compreendesse todas 

as informações. Sem mudança nessa relação é improvável resgatar a social democracia", completou, 

falando ainda que política e economia também têm que seguir juntas. Segundo o político, a modulação e a 



amplitude dessa nova etapa constituinte do País dependerá do processo político e de como as forças 

políticas reagirão a esse processo. "Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente 

comece a navegar de maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, 

reiterando sua posição de que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação 

seja em lista e que as alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja, tudo que está naquela reforma 

política que mandei quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo meu partido", ressaltou. Genro 

propõe ainda a adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. 

"Seria a forma mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de 

relações perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se 

expressa em intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas 

eleições. O político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso 

uma concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco significado, como 

vimos na votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar uma saída política que poderia 

começar com esse ponto, questão de reforma política e depois constitucional. Também deveria haver 

redução de número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos 

precisam se reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar 

organizar o processo", completou. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na 

América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre 

for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day.  

 

Genro defende realização de novas eleições gerais 



São Paulo - O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT-RS) defendeu nesta 

segunda-feira, 18, a realização de novas eleições gerais. A proposta, segundo ele, dependeria de uma 

ampla discussão envolvendo as lideranças políticas do País e seria uma alternativa para evitar um 

mandato sem legitimidade do vice-presidente Michel Temer, na visão dele. "O que deveria ser feito hoje é 

as forças políticas buscarem acordo para que, no caso de o poder judiciário não tomar uma decisão que 

modifique esse processo, fazer eleições gerais. Vamos convir, se a oposição considera que a presidente 

Dilma não tem legitimidade para governar, o vice-presidente tem menos do que ela", afirmou. "O bom 

seria se transformássemos as eleições de novembro em eleições gerais. Mas sabemos que isso só se dá 

por acordo", disse, após classificar de "perfeitamente possível" a realização de novas eleições. Mas, 

diante de uma eventual inviabilidade de conseguir aprovar uma eleição geral, com a mudança de 

senadores e deputados, por exemplo, Genro sugeriu outra proposta. "Então pode ser um acordo para 

eleger o presidente". A maior preocupação, na visão de Genro, é a não realização de uma nova eleição. 

"Acho muito ruim para o País ter dois anos e meio de um presidente sem legitimidade para governar, que 

não tenha vindo das urnas. Isso pode gerar uma crise social e política mais aguda do que essa que 

estamos vivendo", alertou. O ex-ministro destacou que o vice e seu partido, o PMDB, permaneceram no 

governo federal até o momento em que o processo de impeachment ganhou força e resultou na votação 

ocorrida ontem. "(O partido, PMDB) tem tantos compromissos com coisas boas quanto com as coisas 

ruins (do governo). Então, tem escassa legitimidade", completou. Antes de falar sobre o processo que 

pode resultar no afastamento da presidente Dilma Rousseff, Genro fez uma ampla explanação sobre 

propostas de mudança do sistema político nacional. E salientou que para isso poderia ser proposto um 

projeto de emenda constitucional. Para tanto, novamente seria necessária a identificação de uma 



proposta negociada por lideranças políticas. "Se for para estabilizar a posse do vice, seria melhor para o 

País convocar eleições, até com a concordância dele. Certamente, jurista que ele é, vai reconhecer que 

sua legitimidade é escassa para terminar o mandato", disse Genro em referência a Temer. O ex-ministro 

participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 

Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 

escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 

O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento nesta 

segunda-feira que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao impedimento não 

tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. E isso é desvio 

de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de responsabilidade, houve 

eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir isso e achar formas 

constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos com a sociedade civil, 

porque a força da objetividade é cruel", comentou. Nesse sentido, Tarso defende nova constituinte e 

mudança profunda do sistema político. "Uma elaboração de uma nova constituinte é unir contradições e 

não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a sociedade não der 

conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela espontaneidade das relações de 

forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma readequação da ordem 

constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e compreendesse todas as informações. Sem 



mudança nessa relação é improvável resgatar a social democracia" completou, falando ainda que política 

e economia também têm que seguir juntas. Segundo o político, a modulação e a amplitude dessa nova 

etapa constituinte do País dependerá do processo político e de como as forças políticas reagirão a esse 

processo. "Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente comece a navegar de 

maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, reiterando sua posição de 

que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação seja em lista e que as 

alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja tudo que está naquela reforma política que mandei 

quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo meu partido", ressaltou. Genro propõe ainda a 

adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. "Seria a forma 

mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de relações 

perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se expressa em 

intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas eleições. O 

político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso uma 

concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco significado, como vimos na 

votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar uma saída política que poderia começar 

com esse ponto, questão de reforma política e depois constitucional. Também deveria haver redução de 

número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos precisam se 

reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar organizar o 

processo", completou. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 

Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the 

Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 



 

 Genro defende nova constituinte e mudança profunda do sistema político 

O ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), comentou em evento nesta 

segunda-feira, 18, que a votação de ontem na Câmara dos Deputados do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff mostrou que os fundamentos apresentados favoráveis ao impedimento não 

tinham a ver com o eventual crime de responsabilidade. "Todos tinham a ver com a crise. E isso é desvio 

de finalidade do processo de impedimento. E não houve julgamento de crime de responsabilidade, houve 

eleição indireta de um presidente", enfatizou. "Precisaríamos procurar não repetir isso e achar formas 

constitucionais que deem clareza e que propõem novas identificações dos partidos com a sociedade civil, 

porque a força da objetividade é cruel", comentou. Nesse sentido, Tarso defende nova constituinte e 

mudança profunda do sistema político. "Uma elaboração de uma nova constituinte é unir contradições e 

não há garantia de retrocesso nem maiores ambiguidades e dificuldades. Mas se a sociedade não der 

conta dessas respostas elas se realizarão pela objetividade social, pela espontaneidade das relações de 

forças, o que é muito pior", declarou. "Hoje deveria se pensar em uma readequação da ordem 

constitucional brasileira, na qual o povo fosse informado e compreendesse todas as informações. Sem 

mudança nessa relação é improvável resgatar a social democracia", completou, falando ainda que política 

e economia também têm que seguir juntas. Segundo o político, a modulação e a amplitude dessa nova 

etapa constituinte do País dependerá do processo político e de como as forças políticas reagirão a esse 

processo. "Uma das exigências que tem que ser cumpridas para que a gente comece a navegar de 

maneira mais unitária para sair da crise é reformar o sistema político", disse, reiterando sua posição de 

que o financiamento de empresas a campanhas têm que acabar, que a votação seja em lista e que as 



alianças sejam nacionais, não regionais. "Ou seja, tudo que está naquela reforma política que mandei 

quando era ministro da Justiça e sequer foi aceita pelo meu partido", ressaltou. Genro propõe ainda a 

adoção de um sistema parlamentarista-presidencialista, como é em Espanha e Portugal. "Seria a forma 

mais resolutiva e potente, com mais abertura de resolver crises. Hoje você tem bloqueio de relações 

perversas que é detonante. E aí vai levando a um eleitorado ofensivo e ceticista, que se expressa em 

intolerância e em violência", disse. Nesse caso, o próprio presidente poderia convocar novas eleições. O 

político também explicou que para que esse tipo de sistema ganhe força no Brasil é preciso uma 

concertação estratégica de diversas lideranças. "Partido hoje tem muito pouco significado, como vimos na 

votação ontem. Grandes lideranças do País deveriam adotar uma saída política que poderia começar 

com esse ponto, questão de reforma política e depois constitucional. Também deveria haver redução de 

número de partidos, por meio de obrigatoriedade de piso", falou. Para ele, todos os partidos precisam se 

reconectar à sociedade. "É uma aventura de espírito, mas é a única forma de tentar organizar o 

processo", completou. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 

Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the 

Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

Após aprovação do impeachment, Aécio encontra FHC 

 

18/04/2016 às 16:15 - Atualizado em 18/04/2016 às 16:15  

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio 

Neves (MG), se reuniu nesta segunda com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para discutir a 



pauta que os tucanos vão apresentar ao vice-presidente Michel Temer, caso a presidente Dilma Rousseff 

seja afastada do cargo. A possibilidade de isso ocorrer se tornou ainda maior depois deste domingo, 

quando a Câmara dos Deputados aprovou, com 367 votos, a admissibilidade do processo de 

impeachment de Dilma. O processo agora segue para o Senado, onde será julgado. O encontro entre 

Aécio e FHC ocorre no momento em que os tucanos debatem a participação da legenda em um eventual 

ministério de Temer. Como não há consenso, o ex-presidente foi chamado para ser o árbitro da discussão 

interna, que deve ter seu desfecho na direção executiva. Principal interlocutor do PSDB com Temer, o 

senador José Serra é cotado, segundo aliados do vice-presidente, para assumir o Ministério da Saúde. 

Caso haja resistência à ideia de participação orgânica, os peemedebistas dizem que o vice-presidente 

poderia fazer o convite dentro de sua cota "pessoal". Mais cedo, na capital paulista, Fernando Henrique 

Cardoso ministrou uma palestra organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). (Com Estadão 

Conteúdo) Leia mais: A hora e a vez do vice 

 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

 

 

SÃO PAULO - O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político 
brasileiro evidencia a solidez democrática do País. Embora considere que um processo de 
impeachment sempre tem um viés político em sua fundamentação, Mesa acredita que as 
instituições investigativas, representadas pela Operação Lava Jato, são capazes hoje de 
garantir a transparência dos fatos no Brasil. 



 
"A possibilidade de a estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco 
demonstra que o País tem solidez democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. 
O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, anos em que, no Brasil, a presidência era 
ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
Diante do processo de impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia 
Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. 
"O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento da corrupção, que sem dúvida é um 
tema altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para revelar feitos 
irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece 
agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma 
responsabilidade e um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma 
investigação sem limites e sem nenhum tipo de restrição", complementou. 
 
Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que dependa da 
sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum 
tipo de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma 
de atuar dos políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um 
componente político", disse Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de 
Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório 
global de advocacia Jones Day. 
 
Questionado se o número de casos de corrupção revelados pela Polícia Federal durante os 
governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era surpreendente, Mesa evitou citar os 
líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo brasileiro. "As dimensões da 
corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do mundo, não só para 
a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é permitido 
revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos 
períodos", enfatizou. 
 



Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV Direito SP e 
membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 
a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação 
da Tropa de Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. 
Mas o que há de impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que 
trabalha conjuntamente, coordenadamente", disse. 
 
Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e os acordos 
de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 
definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz 
isso", ponderou Macedo. 
 
Estadão Conteúdo 

 

 

 

 
Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

 

  
 

SÃO PAULO - O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político 
brasileiro evidencie a solidez democrática do País. Embora considere que um processo de 
impeachment sempre tenha um viés político em sua fundamentação, Mesa avalia que as 
instituições investigativas, representadas pela Operação Lava Jato, sejam capazes hoje de 
garantir a transparência dos fatos no Brasil. 
 
"A possibilidade de a estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco 



demonstra que o País tem solidez democrática", afirmou Mesa nesta segunda-feira, 18, em 
entrevista ao Broadcast, serviço da Agência Estado de informação em tempo real. 
 
O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, anos em que, no Brasil, a presidência era 
ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
 
Diante do processo de impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia 
Federal no âmbito da Lava Jato, Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. "O 
que ocorre no Brasil, mais do que o incremento da corrupção, que sem dúvida é um tema 
altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para revelar feitos irregulares que 
também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece agora através da 
Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e um 
compromisso do Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem 
nenhum tipo de restrição." 
 
Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que dependa da 
sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum 
tipo de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma 
de atuar dos políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um 
componente político", disse Mesa, que participou do fórum "Desafios ao Estado de Direito 
na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela Fundação 
Getúlio Vargas Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 
escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Jornal britânico ''Financial Times'' faz análise de possível saída de Dilma do poder 
 
Jornal britânico ''Financial Times'' faz análise de possível saída de Dilma do poder 
 
Francês ''Le Monde'' destaca tom pessimista após votação na Câmara 
 
O francês Le Figaro destacou o ambiente ''eletrizante'' dentro e fora da Câmara dos 
Deputados 



 
Americano ''The New York Times'' começa a projetar o futuro da política brasileira 
 
Alemão Spiegel adota tom crítico para falar dos parlamentares brasileiros 
 
O britânico The Telegraph repercutiu a declaração de Jair Bolsonaro (PSC-RJ) 
 
O jornal destaca a perda de apoio do governo por parte da população depois dos 
escândalos de corrupção e das más condições econômicas do País. 
 
O jornal destaca a votação do impeachment e a crise política pela qual o País passa. 
 
A publicação argentina Clarín transmite ao vivo a votação do impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. 
 
O noticiário espanhol faz publicações minuto a minuto sobre a votação do impeachment e 
de manifestações que ocorrem pelo Brasil. 
 
O jornal italiano noticia a votação do impeachment da presidente da República e relata o 
clima de tensão política que toma o País. 
 
Questionado se o número de casos de corrupção revelados pela Polícia Federal durante os 
governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era surpreendente, Mesa evitou citar os 
líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo brasileiro. 
 
"As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do 
mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas 
investigações é permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos 
anos antes dos últimos períodos", enfatizou. 
 
Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV Direito SP e 
membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 



a Operação Lava Jato ao filme Tropa de Elite. "O que se viu na operação foi a formação da 
Tropa de Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. Mas o 
que há de impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha 
conjuntamente, coordenadamente", disse. 
 
Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e os acordos 
de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 
definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz 
isso", ponderou Macedo. 
 
Andreolli faz duras críticas aos deputados federais que estão falando sobre o processo no 
Congresso Nacional 
 
Andreolli faz duras críticas aos deputados federais que estão falando sobre o processo no 
Congresso Nacional 
 
O vocalista do Capital Inicial criticou o sistema político do País como um todo 
 
O ator publicou uma foto de Regina Duarte, que é uma crítica do PT desde a eleição 
presidencial de 2002 
 
O apresentador, que chegou a apoiar a eleição de Aécio Neves em 2014, postou uma 
mensagem pedindo paz entre os manifestantes 
 
Presente em outras manifestações contra o governo Dilma, a atriz postou apenas uma 
imagem pedindo que forças divinas ajudem o Brasil 
 
O jornalista utilizou seu Twitter para criticar Eduardo Cunha durante o processo de 
impeachment de Dilma 
 
O apresentador reproduziu uma foto do muro feito em frente ao Congresso Nacional e 
pediu "respeito" entre os manifestantes 



 
Em seu Twitter, o humorista satiriza o processo do impeachment 
 
A filha de Silvio Santos foi mais uma a pedir paz neste domingo 
 
Popular nas redes sociais, a cantora postou um texto grande em que pede respeito às 
opiniões alheias 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

 

O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro evidencia a solidez 

democrática do País. Embora considere que um processo de impeachment sempre tem um viés político 

em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, representadas pela Operação 

Lava Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no Brasil. "A possibilidade de a 

estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco demonstra que o País tem solidez 

democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, 

anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. Diante do processo de 

impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, 

Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento 

da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para 

revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece 

agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e 

um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem nenhum tipo 

de restrição", complementou. Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que 



dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum tipo 

de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma de atuar dos 

políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um componente político", disse 

Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 

Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) 

e pelo escritório global de advocacia Jones Day. Questionado se o número de casos de corrupção 

revelados pela Polícia Federal durante os governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era 

surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo 

brasileiro. "As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do 

mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é 

permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos 

períodos", enfatizou. Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV 

Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 

a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação da Tropa de 

Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. Mas o que há de 

impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha conjuntamente, 

coordenadamente", disse. Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e 

os acordos de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 

definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz isso", ponderou 

Macedo. 

 



Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

 

O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro evidencia a solidez 

democrática do País. Embora considere que um processo de impeachment sempre tem um viés político 

em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, representadas pela Operação 

Lava Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no Brasil. "A possibilidade de a 

estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco demonstra que o País tem solidez 

democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, 

anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. Diante do processo de 

impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, 

Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento 

da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para 

revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece 

agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e 

um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem nenhum tipo 

de restrição", complementou. Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que 

dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum tipo 

de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma de atuar dos 

políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um componente político", disse 

Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 

Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) 



e pelo escritório global de advocacia Jones Day. Questionado se o número de casos de corrupção 

revelados pela Polícia Federal durante os governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era 

surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo 

brasileiro. "As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do 

mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é 

permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos 

períodos", enfatizou. Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV 

Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 

a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação da Tropa de 

Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. Mas o que há de 

impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha conjuntamente, 

coordenadamente", disse. Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e 

os acordos de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 

definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz isso", ponderou 

Macedo. 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava-Jato 

 

O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro evidencia a solidez 

democrática do País. Embora considere que um processo de impeachment sempre tem um viés político 

em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, representadas pela Operação 



Lava-Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no Brasil. "A possibilidade de a 

estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco demonstra que o País tem solidez 

democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, 

anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. Diante do processo de 

impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Lava-Jato, 

Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento 

da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para 

revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece 

agora através da Operação Lava-Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e 

um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem nenhum tipo 

de restrição", complementou. Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que 

dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum tipo 

de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma de atuar dos 

políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um componente político", disse 

Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 

Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) 

e pelo escritório global de advocacia Jones Day. Questionado se o número de casos de corrupção 

revelados pela Polícia Federal durante os governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era 

surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo 

brasileiro. "As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do 

mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é 



permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos 

períodos", enfatizou. Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV 

Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 

a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação da Tropa de 

Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. Mas o que há de 

impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha conjuntamente, 

coordenadamente", disse. Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e 

os acordos de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 

definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz isso", ponderou 

Macedo. 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro evidencia a solidez 

democrática do País. Embora considere que um processo de impeachment sempre tem um viés político 

em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, representadas pela Operação 

Lava Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no Brasil. "A possibilidade de a 

estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco demonstra que o País tem solidez 

democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, 

anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. Diante do processo de 

impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, 

Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento 



da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para 

revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece 

agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e 

um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem nenhum tipo 

de restrição", complementou. Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que 

dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum tipo 

de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma de atuar dos 

políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um componente político", disse 

Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 

Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) 

e pelo escritório global de advocacia Jones Day. Questionado se o número de casos de corrupção 

revelados pela Polícia Federal durante os governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era 

surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo 

brasileiro. "As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do 

mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é 

permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos 

períodos", enfatizou. Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV 

Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 

a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação da Tropa de 

Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. Mas o que há de 

impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha conjuntamente, 



coordenadamente", disse. Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e 

os acordos de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 

definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz isso", ponderou 

Macedo. 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato  

O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro evidencia a solidez democrática do País. Embora considere 
que um processo de impeachment sempre tem um viés político em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, 
representadas pela Operação Lava Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no Brasil. 

"A possibilidade de a estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco demonstra que o País tem solidez democrática", 
afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada 
por Luiz Inácio Lula da Silva. 

Diante do processo de impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, Mesa foi enfático 
ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente 
preocupante, é uma capacidade muito grande para revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se 
conhece agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e um compromisso do 
Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem nenhum tipo de restrição", complementou. 

Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma 
mobilização política. "Não há nenhum tipo de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma de atuar dos 
políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um componente político", disse Mesa, que participou hoje do fórum 
"Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

Questionado se o número de casos de corrupção revelados pela Polícia Federal durante os governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era 
surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo brasileiro. "As dimensões da corrupção (no 
Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas 
investigações é permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos períodos", enfatizou. 

 



Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação da Tropa 
de Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. Mas o que há de impressionante nessa operação foi a formação 
de uma equipe que trabalha conjuntamente, coordenadamente", disse. 

Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e os acordos de leniência rompem com a percepção antiga de 
igualdade, mas que atenuam a atual definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz isso", ponderou 
Macedo.  

 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

São Paulo, 18 - O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro 

evidencia a solidez democrática do País. Embora considere que um processo de impeachment sempre 

tem um viés político em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, 

representadas pela Operação Lava Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no 

Brasil. "A possibilidade de a estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco 

demonstra que o País tem solidez democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. O político 

presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada por Luiz Inácio 

Lula da Silva. Diante do processo de impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia 

Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre 

no Brasil, mais do que o incremento da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente preocupante, é 

uma capacidade muito grande para revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não 

se conhecia como se conhece agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso 

implica uma responsabilidade e um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma 



investigação sem limites e sem nenhum tipo de restrição", complementou. Mesa salientou, contudo, que 

um processo de impeachment, ainda que dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma 

mobilização política. "Não há nenhum tipo de ação na política que não tenha componente político. Há uma 

compreensível forma de atuar dos políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment 

tem um componente político", disse Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na 

América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham 

Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. Questionado se o 

número de casos de corrupção revelados pela Polícia Federal durante os governos de Lula e da 

presidente Dilma Rousseff era surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a 

defesa ao modelo investigativo brasileiro. "As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito 

impressionantes para qualquer país do mundo, não só para a América Latina. Porém, também há que se 

destacar que a essas investigações é permitido revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há 

muitos anos antes dos últimos períodos", enfatizou. Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de 

debate com o professor da FGV Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

Ronaldo Macedo Jr., que comparou a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na 

Operação foi a formação da Tropa de Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um 

''salvador''. Mas o que há de impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha 

conjuntamente, coordenadamente", disse. Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a 

delação premiada e os acordos de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que 

atenuam a atual definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz 

isso", ponderou Macedo. 



 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 

 

Não Assinado 
 

 

São Paulo - O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político 
brasileiro evidencia a solidez democrática do País. Embora considere que um processo de 
impeachment sempre tem um viés político em sua fundamentação, Mesa acredita que as 
instituições investigativas, representadas pela Operação Lava Jato, são capazes hoje de 
garantir a transparência dos fatos no Brasil. 
 
"A possibilidade de a estabilidade política e a vigência da democracia não estarem em risco 
demonstra que o País tem solidez democrática", afirmou Mesa, em entrevista à reportagem. 
O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, anos em que, no Brasil, a presidência era 
ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
Diante do processo de impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia 
Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, Mesa foi enfático ao elogiar o processo investigativo. 
"O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento da corrupção, que sem dúvida é um 
tema altamente preocupante, é uma capacidade muito grande para revelar feitos 
irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se conhece 
agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma 
responsabilidade e um compromisso do Ministério Público para levar adiante uma 
investigação sem limites e sem nenhum tipo de restrição", complementou. 
 
Mesa salientou, contudo, que um processo de impeachment, ainda que dependa da 
sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há nenhum 
tipo de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma 
de atuar dos políticos de aproveitar a debilidade do oponente. Todo impeachment tem um 
componente político", disse Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de 



Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório 
global de advocacia Jones Day. 
 
Questionado se o número de casos de corrupção revelados pela Polícia Federal durante os 
governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era surpreendente, Mesa evitou citar os 
líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao modelo investigativo brasileiro. "As dimensões da 
corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do mundo, não só para 
a América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é permitido 
revelar coisas que provavelmente vinham acontecendo há muitos anos antes dos últimos 
períodos", enfatizou. 
 
Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da FGV Direito SP e 
membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou 
a Operação Lava Jato ao filme "Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação 
da Tropa de Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um ''salvador''. 
Mas o que há de impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que 
trabalha conjuntamente, coordenadamente", disse. 
 
Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e os acordos 
de leniência rompem com a percepção antiga de igualdade, mas que atenuam a atual 
definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz 
isso", ponderou Macedo. 

 

 
 

Político", disse Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 

Em meio à turbulência, ex-presidente boliviano destaca Lava Jato 



 O ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa acredita que o momento político brasileiro evidencia a solidez democrática do País. Embora considere 
que um processo de impeachment sempre tem um viés político em sua fundamentação, Mesa acredita que as instituições investigativas, 
representadas pela Operação Lava Jato, são capazes hoje de garantir a transparência dos fatos no Brasil. "A possibilidade de a estabilidade 
política e a vigência da democracia não estarem em risco demonstra que o País tem solidez democrática", afirmou Mesa, em entrevista à 
reportagem. O político presidiu a Bolívia entre 2003 e 2005, anos em que, no Brasil, a presidência era ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. 
Diante do processo de impeachment e dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Lava Jato, Mesa foi enfático 
ao elogiar o processo investigativo. "O que ocorre no Brasil, mais do que o incremento da corrupção, que sem dúvida é um tema altamente 
preocupante, é uma capacidade muito grande para revelar feitos irregulares que também ocorriam no passado, e que não se conhecia como se 
conhece agora através da Operação Lava Jato", afirmou o político boliviano. "Isso implica uma responsabilidade e um compromisso do 
Ministério Público para levar adiante uma investigação sem limites e sem nenhum tipo de restrição", complementou. Mesa salientou, contudo, 
que um processo de impeachment, ainda que dependa da sustentação jurídica, sempre está vinculado a uma mobilização política. "Não há 
nenhum tipo de ação na política que não tenha componente político. Há uma compreensível forma de atuar dos políticos de aproveitar a 
debilidade do oponente. Todo impeachment tem um componente político", disse Mesa, que participou hoje do fórum "Desafios ao Estado de 
Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law 
(Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. Questionado se o número de casos de corrupção revelados pela Polícia Federal 
durante os governos de Lula e da presidente Dilma Rousseff era surpreendente, Mesa evitou citar os líderes brasileiros, e reforçou a defesa ao 
modelo investigativo brasileiro. "As dimensões da corrupção (no Brasil) são muito impressionantes para qualquer país do mundo, não só para a 
América Latina. Porém, também há que se destacar que a essas investigações é permitido revelar coisas que provavelmente vinham 
acontecendo há muitos anos antes dos últimos períodos", enfatizou. Mais cedo, Mesa participou de uma rodada de debate com o professor da 
FGV Direito SP e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, Ronaldo Macedo Jr., que comparou a Operação Lava Jato ao filme 
"Tropa de Elite". "O que se viu na Operação foi a formação da Tropa de Elite: jovens policiais e um juiz, que está sendo tratado como um 
''salvador''. Mas o que há de impressionante nessa operação foi a formação de uma equipe que trabalha conjuntamente, coordenadamente", 
disse. Para ele, no âmbito das investigações sobre corrupção, a delação premiada e os acordos de leniência rompem com a percepção antiga 
de igualdade, mas que atenuam a atual definição de igualdade. "Mas é claro que traz novos problemas: a seletividade que traz isso", ponderou 
Macedo. 

45. ''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment 2 Clique aqui para ver a notícia no site O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira (18) que o possível risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-
presidente Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela presidente Dilma Rousseff. 
Segundo FHC, a atual situação do País afasta preocupações em relação a tais riscos. — No caso do Collor, eu temia as consequências, mas 
não houve consequência negativa para a democracia. Temíamos a quebra do regime, a quebra da democracia. Até que [o impeachment] ficou 
inevitável. "No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia", ponderou FHC, após lembrar que o 
afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. — No passado isso era a receita para cogitarmos qual era o 



militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos 
quartéis para os tribunais. Na visão de FHC, essa mudança "dá ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem viu o que aconteceu na 
última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido 
processo legal", disse FHC. O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como pretensão gerar mais qualidade de 
vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando 
é para criar condições políticas para termos uma sociedade mais igualitária". ''Presidencialismo de cooptação'' O ex-presidente da República 
voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", declarou. 
"Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma 
referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 
fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". Para FHC, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A 
aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes. Sem aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. 
Os partidos são diferentes, mas o que os junta são planos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso 
corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", 
declarou. Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do "ou você é bom ou mau", o que não caracteriza uma 
democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. O 
político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV 
Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day 

 

Gilmar Mendes diz que processo de impeachment foi ''quase todo regulado'' pelo STF  

 

Do Estadão Conteúdo O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira (18), que o governo federal 
poderá devolver à Corte questionamentos sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a 
serem debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment 
por quase dez horas. Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo (17), o advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o 
Supremo pode se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das questões acredito que já foram 
balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. "Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o 
Senado estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, 
surgir incidentes, mas muitas questões já foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado pelo 
Supremo". Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o impeachment, realizada neste domingo na 
Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 



foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. "Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, 
também tivemos esse tipo de manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão aprovando ou rejeitando o 
relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. RISCO À DEMOCRACIA Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa 
a presidente Dilma Rousseff não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições continuam funcionando, o 
que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. "Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o 
tema ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de interrupção desse ciclo democrático que tão bem 
desenvolvemos após 1988", afirmou Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. Mendes também comentou 
sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o 
ritual que prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. "É uma agenda política que está aí, como tantas 
outras discussões", disse Mendes, ao citar as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a implantação do 
parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a 
convocação antecipada de uma eleição. Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial 
e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones 
Day.  
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FHC diz que impeachment é ''violento'', mas não traz ''risco à democracia'' 

 

 

Publicidade 
 
Um dia após a aprovação na Câmara da abertura do processo de impeachment, que ainda 
precisa votado no Senado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardozo classificou o 
processo como "violento". Segundo ele, porém, uma saída da presidente eleita Dilma 
Rousseff não caracterizaria risco à democracia do Brasil. 
 
"Ninguém pode colocar como objetivo político a chegada ao impeachment. Ele tem que ser 
uma consequência de atos e fatos de duas dimensões: uma é jurídica, a Constituição tem 



que dizer se aquilo é ou não crime de responsabilidade, e outro é política, se o governo tem 
força ou não para governar. Quando se juntam essas coisas é muito difícil evitar o 
processo. Mas tem que ser dentro da regra. Em todo esse debate que estamos vivendo hoje 
eu não creio que haja riscos à democracia", afirmou FHC. 
 
"É um processo violento porque nós temos que contrapor a vontade do povo com a decisão 
político-jurídica que emana do Congresso", completou. 
 
O ex-presidente participou do seminário "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e corrupção" promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pelo 
Bingham Centre of Rule of Law, de Londres. 
 
Fernando Henrique afirmou que vê o Brasil mais maduro e comemorou o fato de não terem 
sido registrados muitos casos de conflitos entre manifestantes que foram às ruas neste 
domingo (17). 
 
"O que impressionou mais ontem foi o povo, que está maduro. Estamos passando por um 
momento difícil e não houve conflito. É preciso manter a calma, o Brasil é de todos. Pelas 
circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo já não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", opinou. 

 

 
 

FHC diz que impeachment é ''violento'', mas não traz ''risco à democracia'' Publicidade Um dia após a aprovação na Câmara da abertura do 
processo de impeachment, que ainda precisa votado no Senado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardozo classificou o processo como 
"violento". 
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Entrevista com o professor de direito da FGV, Oscar Vilhena  
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A mais cedo nesta segunda-feira nós conversamos com o professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, explicou o rito de 
impeachment para os ouvintes da Jovem Pan. Nessa segunda-feira já deve estar Seminf ninhada a para o Senado. Toda a documentação 
relativa autorização foi dada pela Cano que a Câmara fez ontem e cinco, o MIT autorizar que esse processo seja remetido pelo Senado. O 
próximo passo é. De uma comissão especial, que vai analisar, vai preparar um relatório. E esse relatório, então vai sugerir ao plenário do 
Senado Federal, que aceite ou não. A denúncia e esse é um momento isso deve durar, pelo menos algumas semanas projetando e em meados 
de maio. Nossos tenhamos já um parecer na comissão especial e se transforma num nível locus a vitória e esse vai ser apreciado e por maioria 
simples, portanto, é uma etapa razoavelmente flexível do processo de impeachment. 
 
Ela se afasta ou não. A presidenta recuo. Eu acho que meados de maio. Nosso teríamos aí um disso Freixo, importante desse processo como o 
senhor avalia o trabalho da Câmara neste pedido de impeachment, o pedido foi aceito em no início de dezembro do ano passado. O governo 
acusa que foi uma retaliação presidente da Câmara Eduardo Cunha, em e a grande polêmica ficou em torno da condução despedida que foi 
por Eduardo Cunha de investigada na operação lava-jato. 
 
Mike Câmara, trabalho na visão do senhor Bispo de de te. Falei também lamento que o presidente milhagem seja Eduardo Cunha, é um 
homem sobre o qual pesam diversas denúncias de corrupção. É um homem que de maneira muito clara, tem manipulado o processo na 
Comissão de ética. Tudo isso é ruim, isso é muito muito Brasil para a democracia brasileira. Agora, o processo de impeachment em se ele tem 
um conjunto de regras e essas negras tem sido, quer, queira se unam aplicadas. O Supremo Tribunal Federal tem sido acionado. Tem 
respondido de maneira imediata e na última quinta-feira, às minando de maneira muito profunda, todos os detalhes desse processo de um 
processo, ele tem uma certa integridade do ponto de vista, jurídico formal. 
 
E os representantes da da população brasileira, em menor quantidade. Eu não vejo o processo de uma fraude. Muito embora, eu entenda que 
a presença de Eduardo Cunha. Não há a bola esse processo não e não merece os processos para finalizar por pessoa. Para uma instabilidade 
democrática no país há risco para a democracia brasileira que muitos brasileiros perguntam agora acredito que não é eu acho que nós temos 
primeiros pressões que estão funcionando a todo vapor, a você não tem uma paralisias jornal contrário de anos pelo judiciário, muito nas 
sólidos do ministério por uns olhos de uma Suprema Corte. 
 
E tem dado sinais de grande vitalidade. E você tem o Congresso Nacional. Com todas as deficiências. Lição é inerente, nós sabemos dela, mas 



está atuando, essa democracia que nós temos essa de permanecer na sede do meu ver não não dá isso, evidentemente que esse processo 
transição, a se eu corresse vier a ocorrer, não será suave. 
 
O país tem uma crise econômica muito forte, mas de uma crise fiscal, certamente vai provocar uma uma uma paralisia em certos serviços 
públicos, isso tudo vai dificultar a vida do do futuro presidente. 
 
Para ele é uma pessoa que tem uma de uma menor capacidade negociação no Congresso para o resultado, você as vítimas é uma 
demonstração disso. Em que medida nós saímos dessa situação. Aí a palavra do professor da Faculdade de do Fundação Getúlio Vargas 
professor de direito, Oscar Vilhena, comentando sobre o rito do impeachment, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e segue 
agora para o Senado Federal, 

 

 

 

FHC: o impeachment de Dilma juntou dificuldades jurídicas e políticas 

 

 

Por: Reinaldo Azevedo 18/04/2016 às 14:48 



 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou hoje a uma plateia de intelectuais e 
pesquisadores no seminário “Desafios ao Estado de Direito na América Latina – 
Independência Judicial e corrupção” promovido pela Fundação Getúlio Vargas. FHC disse 
que não vê riscos para a democracia com impeachment. De acordo com o tucano, o 
processo de impedimento de um presidente é algo “violento”, porque contraria a vontade 
expressa pelo voto nas eleições, mas não se trata, de jeito nenhum, de golpe. FHC explicou 
que o impeachment é a “consequência de atos e fatos de duas dimensões: uma é jurídica, a 
Constituição tem que dizer se aquilo é ou não crime de responsabilidade, e outro é política, 
se o governo tem força ou não para governar”. E, segundo ele, Dilma conseguiu juntar 
essas duas coisas, o que deixou sua situação insustentável. 
 
Voltar para a home 
 
Seções Avesso do Avesso Documentos 
 
Colunistas Radar on-line Augusto Nunes Felipe Moura Brasil Geraldo Samor Nova 
Temporada Mais colunistas 

 

Transciption from Audio clipping  

Fernando Henrique Cardoso diz que não vê golpe no processo de impeachment  
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E o presidente Fernando Henrique Cardoso diz que não vê outro processo de impeachment. 
P m. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmou que o processo de 
impeachment contra um an em evitável. Ele diz que obrigado a reconhecer que o PT não 
tem mais condições de governar o país. Fernando Henrique, disse ainda que o 
impedimento não é um golpe mais violento por agredir a vontade do povo, afirmação foi 



dada hoje em São Paulo, antes de uma palestra organizada pela Fundação Getúlio Vargas 

 

52. ''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC  

SÃO PAULO - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom 
de cautela nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos 
da votação na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na 
avaliação do Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há 
presidente interino, a presidente é a Dilma", afirmou. Para ele, o que mais o impressionou 
neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a participação popular pacífica. "Estamos 
passando por um momento difícil e não houve conflito, e isso é muito importante. O 
sentimento democrático está se realizando no povo", ressaltou. Cardoso defendeu que 
nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, pelas circunstâncias, sou obrigado 
a reconhecer que o governo não tem mais condições de governar, além de ter arranhado a 
Constituição", afirmou. Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou 
que a medida não está prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir 
fora dela é perigoso. Já é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias 
levaram a isso, não é um desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na 
Constituição?", falou. Ele lembrou que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a 
chapa DilmaTemer é nula ainda neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano 
que vem, o Congresso elegerá outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. 
Nós vamos ter que juntar nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito 
e não insistir numa coisa que não é verdadeira". Questionado sobre uma eventual perda de 
protagonismo do PSDB para o PMDB na coordenação do impeachment de Dilma, FHC 
rebateu que o processo não foi definido pelo PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma 
força relativa no Congresso: não é majoritário, porém tem que entender seu papel que é 
ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm mais o protagonismo solitário do passado. 
São importantes, levam as reivindicações para serem institucionalizadas, mas uma 
andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso parecido foi usado quando respondeu se o 
PMDB tem condições de fazer as mudanças necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho 
pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca de 12% do Congresso. Se não houver uma 



opinião nacional ninguém faz nada. O País não quer parar, quer avançar", disse, 
defendendo que as instituições são fortes, que há necessidade de se manter a ideia de que 
há um Estado democrático de Direito e da continuidade das investigações de corrupção, 
como a Lava Jato. Programas sociais O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também 
defendeu que o Estado brasileiro se preocupe não apenas com a elaboração e o 
cumprimento de programas sociais, mas também com a análise de seus resultados. Ao citar 
pontualmente o ProUni e a reforma agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em 
relação a comparações e análises de resultados. "Ninguém desapropriou mais terra do que 
eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. O custo da reforma agrária é elevado, e 
qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, outros não. Mas não se avalia, há um 
tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se averigua o que foi feito com a terra 
concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a vendeu. "Entrou no orçamento, 
torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", disse. Ao comentar o ProUni, um 
programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, FHC continuou com as 
críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois a pessoa não paga. 
Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea culpa. "Não 
fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. Temos horror a 
comparação e não gostamos de avaliar". O ex-presidente participou da conferência 
"Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 
escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. Estadão Conteúdo 

 

 "Não há presidente interino, presidente é a Dilma", diz FHC  

São Paulo - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de 
cautela nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da 
votação na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na 
avaliação do Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há 
presidente interino, a presidente é a Dilma", afirmou. Para ele, o que mais o impressionou 
neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a participação popular pacífica. "Estamos 
passando por um momento difícil e não houve conflito, e isso é muito importante. O 



sentimento democrático está se realizando no povo", ressaltou. Cardoso defendeu que 
nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, pelas circunstâncias, sou obrigado 
a reconhecer que o governo não tem mais condições de governar, além de ter arranhado a 
Constituição", afirmou. Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou 
que a medida não está prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir 
fora dela é perigoso. Já é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias 
levaram a isso, não é um desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na 
Constituição?", falou. Ele lembrou que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a 
chapa DilmaTemer é nula ainda neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano 
que vem, o Congresso elegerá outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. 
Nós vamos ter que juntar nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito 
e não insistir numa coisa que não é verdadeira". Questionado sobre uma eventual perda de 
protagonismo do PSDB para o PMDB na coordenação do impeachment de Dilma, FHC 
rebateu que o processo não foi definido pelo PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma 
força relativa no Congresso: não é majoritário, porém tem que entender seu papel que é 
ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm mais o protagonismo solitário do passado. 
São importantes, levam as reivindicações para serem institucionalizadas, mas uma 
andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso parecido foi usado quando respondeu se o 
PMDB tem condições de fazer as mudanças necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho 
pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca de 12% do Congresso. Se não houver uma 
opinião nacional ninguém faz nada. O País não quer parar, quer avançar", disse, 
defendendo que as instituições são fortes, que há necessidade de se manter a ideia de que 
há um Estado democrático de Direito e da continuidade das investigações de corrupção, 
como a Lava Jato. Programas sociais O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também 
defendeu que o Estado brasileiro se preocupe não apenas com a elaboração e o 
cumprimento de programas sociais, mas também com a análise de seus resultados. Ao citar 
pontualmente o ProUni e a reforma agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em 
relação a comparações e análises de resultados. "Ninguém desapropriou mais terra do que 
eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. O custo da reforma agrária é elevado, e 
qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, outros não. Mas não se avalia, há um 
tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se averigua o que foi feito com a terra 
concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a vendeu. "Entrou no orçamento, 



torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", disse. Ao comentar o ProUni, um 
programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, FHC continuou com as 
críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois a pessoa não paga. 
Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea culpa. "Não 
fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. Temos horror a 
comparação e não gostamos de avaliar". O ex-presidente participou da conferência 
"Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo 
escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 

  

Ondas e capitais  

Veículo: Revista Veja - SP - Página: 72 - 73 - Autor: Não Assinado  

Data: 20/04/2016 

PÁGINA ABERTA O IMPACTO das ondas gray itacionais. segundo a teoria de Albert 
Einstein, parece explicar o atual estado da economia brasileira e, particularmente. do 
mercado de capitais. Einstein propôs que ondas gravitaciona is são emitidas por qualquer 
corpo de forma irregular que se desloca em aceleração. Da física para a economia, a 
teoria cai como uma luva no caso da queda meteórica da estrela Petrobras, após esquema 
planetária de fraude e corrupção que se alastrou na velocidade da luz, produzindo "ondas 
gravita-cionais" nas empreiteiras em sua órbita e resultando em maremoto na economia 
nacional. 

 

Até 2012.a estrela petrolifera detinha a maior capitalização de mercado na Bolsa de 
Valores de São Paulo. Já sofria uma queda no preço de suas ações em 2013. mas desde a 
deflagração da Lava-Jato, em março de 2014, e com a descoberta do buraco negro da 
corrupção, amargou perdas severas. Os efeitos se propagaram nos mercados, 
especialmente o de bolsa, como ondas gravita-ciona is. Em 2014 e 2015, só unia 
companhia (em cada ano) ousou abrir o capital e realizar uma oferta pública inicial de 



ações (IPO) no Brasil. Em 2016, nenhuma ainda se arriscou a fazê-lo. A importância do 
mercado de capitais geralmente é subestimada. As ofertas públicas iniciais ou emissões 
primárias de ações são um importante termômetro da vitalidade não só do mercado de 
ações, mas do nível de investimento e crédito disponível para novos empreendimentos. 

Em comparação. a Índia teve oito l POs em 2014 e 21 em 2015. A China teve 248 em 
2014 e 344 em 2015. OJapão, 83 em 2014 e 98 em 2015. A Inglaterra. 114 e 62. Os 
EUA, 273 e 173. Os dados descartam uma suposta crise mundial que esteja afetando as 
emissões iniciais de ações. Ao contrário, o problema de fuga do mer cado de capitais é 
brasileiro. A ironia: a estrela da maior oferta de ações da história mundial na mega-capitali 
zação de 70 bilhões de dólares para o pré -sal em 2010 foi a mesma que depois arrasou 
nosso mercado de oferta de ações. 

Também no mercado secundário, de negociação de ações e títulos, o efeito do naufrágio 
da petroleira no mar de lama foi avassalador. Oprincipal índice do mercado de ações 
nacional, o Ibovespa, oscila na casa de pifios 50000 pontos. Basta lembrar que chegou a 
superar os 70000, largamente influenciado pela bonança da própria petroleira. Quatro 
problemas detonaram o inferno astral da estrela cadente. Primeiro, a corrupção sistêmica. 
Segundo, o abuso do poder exercido pelo acionista controlador (o governo). Terceiro, a má 
administração. Quarto, a completa falta de fiscalização dos órgão s reguladores. O 
propósito maior da administração da companhia parece ter sido a extração de renda ilegal 
para pagar propinas e financiar campanhas, explicando assim as absurdas decisões de 
negócios, como Pasadena e Abreu e Lima. 

 

A própria contabilidade e a auditoria tardias reconheceram um prejuízo de 6 bilhões de 
reais no balanço da Petrobras a título de perdas com corrupção, valor subavaliado que não 
convenceu o juiz Jed Rakoffna ação coletiva que corre nos EUA. 

A lista de abusos, ações ilegais e omissões do governo, como acionista controlador da 
Petro-bras, e de grande parte de seus administradores engloba quase todas as hipóteses de 
ilícitos previstas na Lei das Sociedades Anônimas. 

Ocontrolador abusou de seu poder ao orientar a companhia para fim estranho ao objeto 



social - ou seja, a corrupção -; ao adotar políticas ou decisões que não tinham por fim o 
interesse da empresa e visavam a causar prejuízo a acionistas minoritários e aos que nela 
trabalhavam; ao eleger administrador ou fiscal que sabia ser inapto, moral ou 
tecnicamente; e ao aprovar contas irregulares. 

Muitos administradores, por sua vez, cometeram ilícitos por ação ou omissão ao igmo 
ONDAS E CAPITAIS A teoria de Einstein, aplicada ao mercado acionário, explica a queda 
meteórica da estrela Petrobras, cujo buraco negro da corrupção se alastrou na velocidade 
da luz. 

SÓ a punição devolvera o equilíbrio ao sistema CARLOS HENRIQUE ABRAO* ERICA 
GORGA 72 20 DE ABRIL. 2016 raros deveres de diligência. de lealdade e de informar o 
público investidor. A falta de fiscalização e punição pela autoridade administrativa, a 
Comissão de Valores Mobiliários, e pela própria bolsa de valores contribuiu para aumentar 
a desconfiança generalizada de investidores. 

Os crimes conexos ao petrolão no mercado de capitais ainda não foram apurados. A Lei 
7492/86, do colarinho-branco, prevê pena de reclusão para crime de indução do investidor 
ao erro, quando informações são sonegadas ou falsas. Também considera crime fraudar a 
fiscalização ou o investidor, com declaração falsa ou diversa da que deveria constar em 
documento de investimento em títulos ou valores mobiliários. Por fim, a lei estabelece como 
crime inserir elemento falso ou omitir informações exigidas em demonstrativos contábeis. 
Todos esses crimes foram praticados no petrolão. Os efeitos de atos ilegais, tais como 
ondas gra-v itacionais, espalham-se numa economia internacional globalizadajá que o 
funcionamento do mercado corno um todo é indissociável. Assim. atos danosos no Brasil 
refletem-se no exterior. É o caso da ação indenizatória proposta pelos investidores 
americanos, que visa a demonstrar que houve fraude, manipulação e formação artificial do 
preço das ações da Pe-trobras, pois, se fossem divulgadas nos balanços as perdas reais 
com corrupção, os investidores teriam descontado o valor de seus papéis. 

Ocusto da indenização recairá, de novo, sobre os investidores brasileiros da Petrobras. 
quando o capital da petroleira for usado para ressarcir investidores que adquiriram papéis 
nos EUA. Assim, as ondas de prejuízo atingirão duplamente os compradores de ações da 
estatal no Brasil. Ondas de prejuizo, desconfiança e descrédito contaminam o mercado. 



Quando grandes companhias que mantêm forte classificação de risco (grau de 
investimento) e negociação em escala são postas em descrédito, todo o arcabouço 
estrutural é rompido e se contamina pelo risco. 

De fato, após a Moody s retirar o grau de investimento da Petrobras em fevereiro de 2015, 
seguiram-se as perdas de grau de investimento do Brasil por outras agências 
classificadoras. A reversão do movimento das ondas gravita-cionais depende da punição 
dos crimes de mercado de capitais, na esfera administrativa e na esfera judicial, com a 
devida indenização de investidores, que usaram poupança e FGTS em ações vendidas com 
base em informações falsas, em documentos e nas declarações contábeis da companhia. 

Só assim a confiança no mercado poderá ser restaurada. * E desembargador do Tribunal 
de Justlça de São Paulo, doutor pela USP com especialização em Paris. professor-
pesquisador convidado da Unlversidade de Heidelberg. "E doutora em Ito pela USP. Atuou 
coma pesquisadora associada na Vale Law School e exerceu o magistério na Fatima Ccrnell 
Law SCi K) 01. Foi perita da ação coletiva da Petrobras nos Estados Unidos. .u STRâeÁr 
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Fernando Henrique diz que não vê riscos para a democracia com impeachment  

Um dia depois de a Câmara dos Deputados ter aprovado o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso afirmou que não vê riscos à democracia com o impeachment, qualificado por ele como algo “violento”, porque 
contraria a vontade expressa pelo voto nas eleições, mas descartou que se trata de golpe. — Ninguém pode colocar como objetivo político a 
chegada ao impeachment. Ele tem que ser uma consequência de atos e fatos de duas dimensões: uma é jurídica, a Constituição tem que dizer 
se aquilo é ou não crime de responsabilidade, e outro é política, se o governo tem força ou não para governar. Quando se juntam essas coisas 
é muito difícil evitar o processo. Mas tem que ser dentro da regra. Em todo esse debate que estamos vivendo hoje eu não creio que haja riscos à 
democracia — declarou oex-presidente. Falando sobre o impeachment, FH lembrou que eu assistiu, depois da Constituição de 1988, “o 
primeiro presidente da República eleito sofrer um impeachment”. — É um processo violento porque nós temos que contrapor a vontade do povo 
com a decisão político-jurídica que emana do Congresso — comentou. Reconhecendo que “hoje não é dos dias mais fáceis para mim, já que a 
noite foi agitada e o dia será também”. Indagado por um jornalista sobre a situação de Michel Temer, FH falou apenas que o vice “não pode 
ser chamado de presidente interino porque a presidente é a Dilma”. FH disse que é preciso esperar o que acontecerá no Senado. O 
expresidente falou brevemente com a imprensa e não comentou rumores de que se encontraria com o vice em São Paulo. — O que 



impressionou mais ontem foi o povo, que está maduro. Estamos passando por um momento difícil e não houve conflito. É preciso manter a 
calma, o Brasil é de todos. Pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo já não tem mais condições de governar, além de ter 
arranhado a Constituição. Fernando Henrique falou a uma plateia de intelectuais e pesquisadores no seminário “Desafios ao Estado de Direito 
na América Latina - Independência Judicial e corrupção” promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Bingham Centre of Rule of Law, de 
Londres. Perguntado por um dos espectadores, ele comentou a baixa qualidade dos deputados federais dizendo que por um tempo havia alto e 
baixo clero na Câmara. — Agora é tudo baixo clero, basta ver a votação de ontem. É preciso ver o outro lado da moeda, houve uma 
democratização grande e aparecem como representantes da sociedade pessoas que antes não estavam no Congresso. É uma inclusão, uma 
mobilidade social. Aquilo que nós vemos na televisão como representantes do povo, eles são representantes do povo, foram eleitos pelo povo. 

 

Gilmar Mendes não prevê contestação sobre votação do impeachment 

SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal (STF) Gilmar Mendes afirmou que não deverá haver contestação judicial sobre a votação do 
processo de impeachment, feita neste domingo pela Câmara dos Deputados. Perguntado sobre se as justificativas dadas pelos deputados para 
seus votos - que raramente mencionaram as pedaladas fiscais - poderiam ensejar questionamentos da AGU, ele negou. 

- Não, não por isso. Se olharmos o processo anterior, do presidente Collor, também tivemos esse tipo de manifestação. É claro que quando 
votam sim ou não, estão aprovando ou reprovando o relatório - afirmou. 

Segundo Gilmar Mendes, muitas questões do rito do impeachment já foram balizadas no último julgamento em plenário feito pela Corte, na 
semana passada. 

- Podem surgir incidentes, mas muitas das questões já foram reguladas. 

Ele preferiu não emitir nenhum juízo sobre o resultado, já que se tratou de uma decisão política. Gilmar Mendes participa como palestrante do 
seminário "Desafios ao Estado de Direito na América Latina, promovido pela Fundação Getúlio Vargas e Bingham Centre for the Rule of Law, de 
Londres. 

Gilmar Mendes não prevê contestação sobre votação do impeachment SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal (STF) Gilmar Mendes 
afirmou que não deverá haver contestação judicial sobre a votação do processo de impeachment, feita neste domingo pela Câmara dos 
Deputados. 

 



 

 
''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

 

  
 

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de cautela 
nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da votação 
na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na avaliação do 
Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há presidente interino, a 
presidente é a Dilma", afirmou. 
 
Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a 
participação popular pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve 
conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", 
ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, 
pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 
 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está 
prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já 
é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um 
desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou 
que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-Temer é nula ainda 
neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar 
nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa 



que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na 
coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo 
PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, 
porém tem que entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm 
mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as reivindicações para 
serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 
parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças 
necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca 
de 12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não 
quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as instituições são fortes, que há 
necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da 
continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato. 
 
Programas sociais 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se 
preocupe não apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas 
também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma 
agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de 
resultados. 
 
"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois 



a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea 
culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. 
Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em 
São Paulo. 

 

 
 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 
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O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de cautela 
nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da votação 
na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na avaliação do 
Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há presidente interino, a 
presidente é a Dilma", afirmou. 
 



Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a 
participação popular pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve 
conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", 
ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, 
pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 
 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está 
prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já 
é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um 
desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou 
que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-Temer é nula ainda 
neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar 
nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa 
que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na 
coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo 
PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, 
porém tem que entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm 
mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as reivindicações para 
serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 
parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças 
necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca 
de 12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não 
quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as instituições são fortes, que há 
necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da 
continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato. 
 
Programas sociais 
 



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se 
preocupe não apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas 
também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma 
agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de 
resultados. 
 
"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois 
a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea 
culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. 
Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day em São 
Paulo. 

 

 
 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day em São Paulo. 

 



 

 
Gilmar Mendes não prevê contestação sobre votação do impeachment 

 

 

SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal (STF) Gilmar Mendes afirmou que não 
deverá haver contestação judicial sobre a votação do processo de impeachment, feita neste 
domingo pela Câmara dos Deputados. Perguntado sobre se as justificativas dadas pelos 
deputados para seus votos - que raramente mencionaram as pedaladas fiscais - poderiam 
ensejar questionamentos da AGU, ele negou. 
 
- Não, não por isso. Se olharmos o processo anterior, do presidente Collor, também 
tivemos esse tipo de manifestação. É claro que quando votam sim ou não, estão aprovando 
ou reprovando o relatório - afirmou. 
 
Segundo Gilmar Mendes, muitas questões do rito do impeachment já foram balizadas no 
último julgamento em plenário feito pela Corte, na semana passada. 
 
- Podem surgir incidentes, mas muitas das questões já foram reguladas. 
 
Ele preferiu não emitir nenhum juízo sobre o resultado, já que se tratou de uma decisão 
política. Gilmar Mendes participa como palestrante do seminário "Desafios ao Estado de 
Direito na América Latina, promovido pela Fundação Getúlio Vargas e Bingham Centre for 
the Rule of Law, de Londres. 

 

 
 



Gilmar Mendes não prevê contestação sobre votação do impeachment SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal (STF) Gilmar Mendes 
afirmou que não deverá haver contestação judicial sobre a votação do processo de impeachment, feita neste domingo pela Câmara dos 
Deputados. 

 

 

 

 
''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

 

 

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de cautela nesta segunda-feira, em 
evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da votação na Câmara que aprovou o prosseguimento 
do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que 
acontecerá na avaliação do Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há presidente 
interino, a presidente é a Dilma", afirmou. 
 
Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a participação popular 
pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve conflito, e isso é muito importante. O 
sentimento democrático está se realizando no povo", ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é 
preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem 
mais condições de governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 
 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está prevista na 
Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já é ruim passar pelo processo 



de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um desejo. Imagina criar mais uma regra que não 
está na Constituição?", falou. Ele lembrou que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-
Temer é nula ainda neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar nossas forças para 
manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na coordenação do 
impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem 
uma força relativa no Congresso: não é majoritário, porém tem que entender seu papel que é ajudar a 
construir o Brasil. Os partidos não têm mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as 
reivindicações para serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 
parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças necessárias ao País. 
"Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca de 12% do Congresso. Se não houver 
uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as 
instituições são fortes, que há necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e 
da continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato. 
 
Programas sociais 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se preocupe não 
apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas também com a análise de seus 
resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em 
relação a comparações e análises de resultados. 
 
"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. O custo da reforma 
agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, outros não. Mas não se avalia, há um 
tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se averigua o que foi feito com a terra concedida, se o 
beneficiário a tornou produtiva ou se a vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um 
pouco isso também", disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, FHC continuou com 
as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois a pessoa não paga. Ele tem que ser 



repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou 
dizendo que eu tenha feito, não. Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 
Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e 
pelo escritório global de advocacia Jones Day em São Paulo. 

 

 

 

 
 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day em São Paulo. 

 



 

 
''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

 

 

São Paulo - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de 
cautela nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da 
votação na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na 
avaliação do Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há 
presidente interino, a presidente é a Dilma", afirmou. 
 
Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a 
participação popular pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve 
conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", 
ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, 
pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 
 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está 
prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já 
é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um 
desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou 
que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-Temer é nula ainda 
neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar 



nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa 
que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na 
coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo 
PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, 
porém tem que entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm 
mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as reivindicações para 
serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 
parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças 
necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca 
de 12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não 
quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as instituições são fortes, que há 
necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da 
continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato. 
 
Programas sociais 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se 
preocupe não apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas 
também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma 
agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de 
resultados. 
 
"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 



FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois 
a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea 
culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. 
Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em 
São Paulo. 

 

 
 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 

 

STF não discutirá o mérito se Câmara e Senado estão julgando bem ou não, diz Gilmar Mendes 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira (18/04) que o governo federal poderá devolver à 
Corte questionamentos sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a serem debatidos já 
foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez 
horas.Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, 
sugeriu que o governo voltará a recorrer ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode se 
pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das questões acredito que já foram balizadas nesse último 
julgamento", ponderou o ministro. "Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado estão julgando 
bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas 
muitas questões já foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado pelo Supremo".Mendes também 
comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma 
análise sustentada na prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos foram os mais variados 
possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares."Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse 
tipo de manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi 
estabelecido", afirmou Mendes.Risco à democraciaSegundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições continuam funcionando, o que garante a continuidade 
dos regimentos no Brasil."Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema ao Supremo, e ele se 
debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", 



afirmou Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. Mendes também comentou sobre a possibilidade de a 
presidente Dilma Rousseff convocar uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que prevê a assunção 
do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment."É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse 
Mendes, ao citar as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a implantação do parlamentarismo no Brasil. "É 
um debate que temos que deixar desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação antecipada de uma 
eleição.Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela 
FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV 
Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 

 

 
''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

 

  
 

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de cautela 
nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da votação 
na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na avaliação do 
Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há presidente interino, a 
presidente é a Dilma", afirmou. 
 
Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a 
participação popular pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve 



conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", 
ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, 
pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 
 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está 
prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já 
é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um 
desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou 
que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-Temer é nula ainda 
neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar 
nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa 
que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na 
coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo 
PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, 
porém tem que entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm 
mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as reivindicações para 
serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 
parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças 
necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca 
de 12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não 
quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as instituições são fortes, que há 
necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da 
continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato 
 
Programas sociais 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se 
preocupe não apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas 



também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma 
agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de 
resultados. 
 
"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois 
a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea 
culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. 
Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em 
São Paulo. 

 

 
 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 

 

''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

São Paulo, 18 - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de cautela nesta segunda-feira, em evento em São 
Paulo, ao comentar os desdobramentos da votação na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na avaliação do Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a 
passo. Ainda não há presidente interino, a presidente é a Dilma", afirmou. 



Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a participação popular pacífica. "Estamos passando por 
um momento difícil e não houve conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", ressaltou. Cardoso 
defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem 
mais condições de governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 

Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a 
Constituição, agir fora dela é perigoso. Já é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um desejo. 
Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa 
Dilma-Temer é nula ainda neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá outro governante. 
"Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não 
insistir numa coisa que não é verdadeira". 

Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que 
o processo não foi definido pelo PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, porém tem que 
entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as 
reivindicações para serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso parecido foi usado quando respondeu 
se o PMDB tem condições de fazer as mudanças necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca de 
12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as 
instituições são fortes, que há necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da continuidade das 
investigações de corrupção, como a Lava Jato. 

Programas sociais 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se preocupe não apenas com a elaboração e o 
cumprimento de programas sociais, mas também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma agrária, FHC 
afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de resultados. 

"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o 
resultado? Alguns devem ter sido bons, outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se averigua o 
que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é 
um pouco isso também", disse. 

Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou 
universidades privadas. Muitas vezes, depois a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea culpa. 
"Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 



O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 

 

 

 

 
''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

 

 

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de cautela 
nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da votação 
na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na avaliação do 
Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há presidente interino, a 
presidente é a Dilma", afirmou. 
 
Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a 
participação popular pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve 
conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", 
ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, 
pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 



 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está 
prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já 
é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um 
desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou 
que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-Temer é nula ainda 
neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar 
nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa 
que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na 
coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo 
PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, 
porém tem que entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm 
mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as reivindicações para 
serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 
parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças 
necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca 
de 12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não 
quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as instituições são fortes, que há 
necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da 
continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato. 
 
Programas sociais 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se 
preocupe não apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas 
também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma 
agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de 
resultados. 
 



"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois 
a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea 
culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. 
Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em 
São Paulo. 

 

 
 

O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovida 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em São Paulo. 

 

 

 

 
''Ainda não há presidente interino, presidente é a Dilma'', diz FHC 

 



Não Assinado 
  

São Paulo - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso preferiu um tom de 
cautela nesta segunda-feira, em evento em São Paulo, ao comentar os desdobramentos da 
votação na Câmara que aprovou o prosseguimento do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. O tucano disse que é necessário esperar o que acontecerá na 
avaliação do Senado Federal. "Vamos ver com calma, passo a passo. Ainda não há 
presidente interino, a presidente é a Dilma", afirmou. 
 
Para ele, o que mais o impressionou neste domingo, durante a votação na Câmara, foi a 
participação popular pacífica. "Estamos passando por um momento difícil e não houve 
conflito, e isso é muito importante. O sentimento democrático está se realizando no povo", 
ressaltou. Cardoso defendeu que nesse momento é preciso evitar o ''isolacionismo''. "Mas, 
pelas circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo não tem mais condições de 
governar, além de ter arranhado a Constituição", afirmou. 
 
Sobre a possibilidade de haver novas eleições gerais, FHC enfatizou que a medida não está 
prevista na Constituição. "Nós temos que seguir a Constituição, agir fora dela é perigoso. Já 
é ruim passar pelo processo de impeachment, as circunstâncias levaram a isso, não é um 
desejo. Imagina criar mais uma regra que não está na Constituição?", falou. Ele lembrou 
que, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir que a chapa Dilma-Temer é nula ainda 
neste ano, há eleição geral. Se a decisão acontecer no ano que vem, o Congresso elegerá 
outro governante. "Nenhuma dessas soluções é maravilhosa. Nós vamos ter que juntar 
nossas forças para manter a liberdade, a democracia e o respeito e não insistir numa coisa 
que não é verdadeira". 
 
Questionado sobre uma eventual perda de protagonismo do PSDB para o PMDB na 
coordenação do impeachment de Dilma, FHC rebateu que o processo não foi definido pelo 
PMDB, mas pelo povo. "O PSDB tem uma força relativa no Congresso: não é majoritário, 
porém tem que entender seu papel que é ajudar a construir o Brasil. Os partidos não têm 
mais o protagonismo solitário do passado. São importantes, levam as reivindicações para 
serem institucionalizadas, mas uma andorinha só não faz verão", ressaltou. Discurso 



parecido foi usado quando respondeu se o PMDB tem condições de fazer as mudanças 
necessárias ao País. "Nenhum partido sozinho pode fazer o que quiser. O PMDB tem cerca 
de 12% do Congresso. Se não houver uma opinião nacional ninguém faz nada. O País não 
quer parar, quer avançar", disse, defendendo que as instituições são fortes, que há 
necessidade de se manter a ideia de que há um Estado democrático de Direito e da 
continuidade das investigações de corrupção, como a Lava Jato. 
 
Programas socias 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também defendeu que o Estado brasileiro se 
preocupe não apenas com a elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas 
também com a análise de seus resultados. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma 
agrária, FHC afirmou que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de 
resultados. 
 
"Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu", afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. "Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também", 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
FHC continuou com as críticas. "O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, depois 
a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado", disse FHC, após fazer uma espécie de mea 
culpa. "Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, não. 
Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar". 
 
O ex-presidente participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovida pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day, em 
São Paulo. 

 



 
 

 

 

 
Impeachment já foi quase todo regulado pelo STF, diz Mendes 

 

  
 

São Paulo - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta 
segunda-feira, 18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos sobre 
o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais 
pontos a serem debatidos já foram analisados pelos onze ministros. 
 
Mendes lembrou que, em uma única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por 
quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a 
recorrer ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. 
 
Mendes destacou que o Supremo pode se pronunciar sobre eventuais incidentes que 
venham a ocorrer no Senado. "Algumas das questões acredito que já foram balizadas 
nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 



"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. 
 
Não há recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas 
questões já foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase 
todo regulado pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. 
 
Ao invés de uma análise sustentada na prática ou não de irregularidades por parte da 
presidente Dilma Rousseff, os argumentos foram os mais variados possíveis, inclusive com 
citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo 
de manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 
Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma 
Rousseff não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as 
instituições continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no 
Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o 



tema ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões.Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. 
 
"É um debate que temos que deixar desenvolver", complementou o ministro, evitando se 
posicionar sobre a convocação antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 



 

 

 

 
 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de 
advocacia Jones Day. 

 

 

''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment 
 

  
 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 18, que 



o possível risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento 
atual vivido pela presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País 
afasta preocupações em relação a tais riscos. 
 
"No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não houve consequência 
negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a 
quebra da democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". 
 
"No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à 
democracia", ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu 
anos depois do fim do regime militar no Brasil. "No passado isso era a receita para 
cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, 
mas sabemos todos os nomes dos ministros da Corte Suprema. A questão migrou 
dos quartéis para os tribunais", ressaltou o ex-presidente. 
 
Na visão de FHC, essa mudança "dá ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". 
"Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os 
regimentos internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao 
devido processo legal", disse FHC. 
 
O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como 
pretensão gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, 
saúde, livre e gratuita e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que 
estamos passando é para criar condições políticas para termos uma sociedade mais 
igualitária". 
 
''Presidencialismo de cooptação'' 
 
O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, 
em sua opinião, se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", 
declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança 



com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao 
mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. 
"Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está 
agoniado, viciado". 
 
Para FHC, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança 
pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes. Sem 
aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, 
mas o que os junta são planos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento obter do 
presidente um ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai 
renascer, mas assim ele não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, 
modificado", declarou. 
 
Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do "ou você 
é bom ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e 
precisamos debater. O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica 
flexibilização de juízo", disse. 
 
O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 
Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia 
Jones Day. 

 

 
 

 

 

 



Gilmar Mendes diz que processo de impeachment foi ''quase todo regulado'' pelo STF 

 

 

São Paulo, 18 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou 
nesta segunda-feira, 18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos 
sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais 
pontos a serem debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, 
em uma única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer 
ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode 
se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das 
questões acredito que já foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na 
prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 
foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 



Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições 
continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema 
ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 
desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação 
antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 



 

 
Gilmar Mendes diz que processo de impeachment foi ''quase todo regulado'' pelo STF 

 

  
 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira, 
18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos sobre o processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a serem 
debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma única 
sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer 
ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode 
se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das 
questões acredito que já foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na 
prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 
foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. 



 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 
Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições 
continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema 
ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 
desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação 
antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 



 

Mendes diz que omissão de 'pedaladas' por deputados não anula votação  

Por André Guilherme Vieira | Valor SÃO PAULO    

O fato de os deputados que votaram favoravelmente ao impeachment não terem citado as chamadas "pedaladas" fiscais da presidente Dilma 
Rousseff em suas manifestações durante a votação realizada na Câmara dos Deputados, no domingo, n 

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link http://www.valor.com.br/politica/4528649/mendes-diz-que-
omissao-de-pedaladas-por-deputados-nao-anula-votacao ou as ferramentas oferecidas na página.  

Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em 
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do Valor (falecom@valor.com.br). Essas regras têm como objetivo 
proteger o investimento que o Valor faz na qualidade de seu jornalismo. 

  

 

 
Gilmar Mendes diz que processo de impeachment foi ''quase todo regulado'' pelo 
STF 

 

  
 

São Paulo - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou 
nesta segunda-feira, 18, que o governo federal poderá devolver à Corte 
questionamentos sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
mas muitos dos eventuais pontos a serem debatidos já foram analisados pelos onze 
ministros. Mendes lembrou que, em uma única sessão, o STF discutiu o rito do 
impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, 



o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará 
a recorrer ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou 
que o Supremo pode se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a 
ocorrer no Senado. "Algumas das questões acredito que já foram balizadas nesse 
último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o 
Senado estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado 
enquadramento. Não há recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir 
incidentes, mas muitas questões já foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos 
falando de um processo quase todo regulado pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação 
sobre o impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma 
análise sustentada na prática ou não de irregularidades por parte da presidente 
Dilma Rousseff, os argumentos foram os mais variados possíveis, inclusive com 
citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse 
tipo de manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os 
deputados) estão aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", 
afirmou Mendes. 
 
Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma 
Rousseff não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, 
as instituições continuam funcionando, o que garante a continuidade dos 
regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama 
leva o tema ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma 



cogitação de interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 
1988", afirmou Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição 
brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff 
convocar uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso 
interromper o ritual que prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em 
caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, 
ao citar as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até 
mesmo a implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que 
deixar desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a 
convocação antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira, 
18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos sobre o processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a serem 
debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma única 
sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer 
ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode 
se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das 
questões acredito que já foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na 
prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 
foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 
Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições 
continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 



 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema 
ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 
desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação 
antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 

 
Fernando Henrique diz que não vê riscos para a democracia com impeachment 



 

 

SÃO PAULO - Um dia depois de a Câmara dos Deputados ter aprovado o processo de impeachment contra 
a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que não vê riscos à 
democracia com o impeachment, qualificado por ele como algo “violento”, porque contraria a vontade 
expressa pelo voto nas eleições, mas descartou que se trata de golpe. 
 
— Ninguém pode colocar como objetivo político a chegada ao impeachment. Ele tem que ser uma 
consequência de atos e fatos de duas dimensões: uma é jurídica, a Constituição tem que dizer se aquilo é 
ou não crime de responsabilidade, e outro é política, se o governo tem força ou não para governar. 
Quando se juntam essas coisas é muito difícil evitar o processo. Mas tem que ser dentro da regra. Em todo 
esse debate que estamos vivendo hoje eu não creio que haja riscos à democracia — declarou oex-
presidente. 
 
Falando sobre o impeachment, FH lembrou que eu assistiu, depois da Constituição de 1988, “o primeiro 
presidente da República eleito sofrer um impeachment”. 
 
— É um processo violento porque nós temos que contrapor a vontade do povo com a decisão político-
jurídica que emana do Congresso — comentou. 
 
Reconhecendo que “hoje não é dos dias mais fáceis para mim, já que a noite foi agitada e o dia será 
também”. Indagado por um jornalista sobre a situação de Michel Temer, FH falou apenas que o vice “não 
pode ser chamado de presidente interino porque a presidente é a Dilma”. FH disse que é preciso esperar o 
que acontecerá no Senado. O ex-presidente falou brevemente com a imprensa e não comentou rumores de 
que se encontraria com o vice em São Paulo. 
 
— O que impressionou mais ontem foi o povo, que está maduro. Estamos passando por um momento difícil 
e não houve conflito. É preciso manter a calma, o Brasil é de todos. Pelas circunstâncias, sou obrigado a 
reconhecer que o governo já não tem mais condições de governar, além de ter arranhado a Constituição. 
 
Fernando Henrique falou a uma plateia de intelectuais e pesquisadores no seminário “Desafios ao Estado 



de Direito na América Latina - Independência Judicial e corrupção” promovido pela Fundação Getúlio 
Vargas e pelo Bingham Centre of Rule of Law, de Londres. Perguntado por um dos espectadores, ele 
comentou a baixa qualidade dos deputados federais dizendo que por um tempo havia alto e baixo clero na 
Câmara. 
 
— Agora é tudo baixo clero, basta ver a votação de ontem. É preciso ver o outro lado da moeda, houve 
uma democratização grande e aparecem como representantes da sociedade pessoas que antes não 
estavam no Congresso. É uma inclusão, uma mobilidade social. Aquilo que nós vemos na televisão como 
representantes do povo, eles são representantes do povo, foram eleitos pelo povo. 

 

 

 



 
 

Fernando Henrique diz que não vê riscos para a democracia com impeachment SÃO PAULO - Um dia depois de a Câmara dos Deputados ter 
aprovado o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando 
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SÃO PAULO - Um dia depois de a Câmara dos Deputados ter aprovado o processo de 
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
afirmou que não vê riscos à democracia com o impeachment, qualificado por ele como algo 
“violento”, porque contraria a vontade expressa pelo voto nas eleições, mas descartou que se trata 
de golpe. 
 
— Ninguém pode colocar como objetivo político a chegada ao impeachment. Ele tem que ser uma 
consequência de atos e fatos de duas dimensões: uma é jurídica, a Constituição tem que dizer se 
aquilo é ou não crime de responsabilidade, e outro é política, se o governo tem força ou não para 
governar. Quando se juntam essas coisas é muito difícil evitar o processo. Mas tem que ser dentro 
da regra. Em todo esse debate que estamos vivendo hoje eu não creio que haja riscos à 
democracia — declarou oex-presidente. 
 
Falando sobre o impeachment, FH lembrou que eu assistiu, depois da Constituição de 1988, “o 
primeiro presidente da República eleito sofrer um impeachment”. 
 



— É um processo violento porque nós temos que contrapor a vontade do povo com a decisão 
político-jurídica que emana do Congresso — comentou. 
 
Reconhecendo que “hoje não é dos dias mais fáceis para mim, já que a noite foi agitada e o dia 
será também”. Indagado por um jornalista sobre a situação de Michel Temer, FH falou apenas que 
o vice “não pode ser chamado de presidente interino porque a presidente é a Dilma”. FH disse que 
é preciso esperar o que acontecerá no Senado. O ex-presidente falou brevemente com a imprensa 
e não comentou rumores de que se encontraria com o vice em São Paulo. 
 
— O que impressionou mais ontem foi o povo, que está maduro. Estamos passando por um 
momento difícil e não houve conflito. É preciso manter a calma, o Brasil é de todos. Pelas 
circunstâncias, sou obrigado a reconhecer que o governo já não tem mais condições de governar, 
além de ter arranhado a Constituição. 
 
Fernando Henrique falou a uma plateia de intelectuais e pesquisadores no seminário “Desafios ao 
Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e corrupção” promovido 
pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Bingham Centre of Rule of Law, de Londres. Perguntado por 
um dos espectadores, ele comentou a baixa qualidade dos deputados federais dizendo que por um 
tempo havia alto e baixo clero na Câmara. 
 
— Agora é tudo baixo clero, basta ver a votação de ontem. É preciso ver o outro lado da moeda, 
houve uma democratização grande e aparecem como representantes da sociedade pessoas que 
antes não estavam no Congresso. É uma inclusão, uma mobilidade social. Aquilo que nós vemos 
na televisão como representantes do povo, eles são representantes do povo, foram eleitos pelo 
povo. 



 

 

 

 
 

Fernando Henrique diz que não vê riscos para a democracia com impeachment SÃO PAULO - Um dia depois de a Câmara dos Deputados ter 
aprovado o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando 

 

 

 

 



Gilmar Mendes diz que processo de impeachment foi ''quase todo regulado'' pelo STF 

 

 

São Paulo - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta 
segunda-feira, 18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos sobre o 
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a 
serem debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma 
única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer 
ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode 
se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das 
questões acredito que já foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na 
prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 
foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 



Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições 
continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema 
ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 
desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação 
antecipada de uma eleição. 
 
 

 

 
 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 



''Hoje não é um dos dias mais fáceis'', diz FHC no dia seguinte à votação 

 

 

FHC participa de palestra na FGV nesta segunda-feira (Foto: Tatiana Santiago/G1) 
 
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou na manhã desta segunda-feira 
(18), em São Paulo, que o dia não é "dos mais fáceis para ele" e que a noite anterior, quando a 
Câmara dos Deputados aprovou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi 
bastante "agitada". 
 
Antes de começar palestra organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre direito na 
América Latina, FHC pediu desculpas ao público. 
 
"Queria primeiro pedir desculpas, vocês podem imaginarque hoje não é um dos dias mais 
fáceis para mim, a noite foi bastante agitada e o dia será bastante agitado. De um modo que 
não será um dos melhores momentos para expor as ideias que quero expor aqui, mas faço com 
prazer ", afirmou referindo se à situação política do país. 
 
O ex-presidente lembrou sobre o primeiro processo de impeachment sofrido por um presidente 
no Brasil. "É um processo violento porque nós temos que contrapor a vontade do povo, o voto, 
com a decisão político jurídica. É um momento muito delicado", disse sobre o impeachment do 
ex-presidente Fernando Collor. 
 
"O impeachment não pode ser o objetivo de ninguém, ele tem que ser a consequência de fatos 
em duas dimensões. Uma é jurídica, a Constituição tem que dizer se é ou não crime de 
responsabilidade. A outra é jurídica, o governo tem ou não força pra governar. Quando se 
juntam as duas, é muito difícil evitar o processo de impeachment mas tem que ser dentro da 
regra". 
 
Assim como ocorrido na era pós-Collor, FHC disse acreditar que a democracia não será ferida. 



"Não creio que haja riscos para a democracia", declarou. 

 



 

 

 

 
 

''Hoje não é um dos dias mais fáceis'', diz FHC no dia seguinte à votação FHC participa de palestra na FGV nesta segunda-feira (Foto. 

 

 



 

 
Mendes diz que processo de impeachment foi ''quase todo regulado'' pelo STF 

 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira, 
18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos sobre o processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a serem 
debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma única 
sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer 
ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode 
se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das 
questões acredito que já foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na 
prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 



foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 
Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições 
continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema 
ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 
desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação 
antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 
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pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 
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Segundo Mendes, as instituições continuam funcionando, o que garante a continuidade dos 
regimentos no Brasil 
 
Foto: Divulgação 
 
SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta 
segunda-feira, 18, que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos sobre o 
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitos dos eventuais pontos a 
serem debatidos já foram analisados pelos onze ministros. Mendes lembrou que, em uma 
única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Após a aprovação do prosseguimento do impeachment na Câmara, neste domingo, o 
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer 
ao STF para frear o processo contra Dilma Rousseff. Mendes destacou que o Supremo pode 
se pronunciar sobre eventuais incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das 
questões acredito que já foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 



estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo". 
 
Mendes também comentou os argumentos utilizados pelos deputados na votação sobre o 
impeachment, realizada neste domingo na Câmara. Ao invés de uma análise sustentada na 
prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os argumentos 
foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. 
 
Risco à democracia 
 
Segundo o ministro, processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff 
não coloca em risco o futuro da democracia brasileira. Segundo Mendes, as instituições 
continuam funcionando, o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama leva o tema 
ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente em caso de impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 



desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a convocação 
antecipada de uma eleição. 
 
Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Estadão Conteúdo 

 

 

 

 
 

Mendes participa do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido 
pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 



 

 

 
‘Não creio que haja riscos implícitos à democracia’, diz FHC sobre impeachment 

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira (18) que o 
possível risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando 
Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela 
presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do país afasta preocupações em 
relação a tais riscos. 
 
“No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não houve consequência negativa 
para a democracia”, afirmou FHC. “Temíamos a quebra do regime, a quebra da 
democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável”. 
 
“No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia”, 
ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do 
regime militar no Brasil. “No passado isso era a receita para cogitarmos qual era o militar 
que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais”, ressaltou o 
ex-presidente. 
 
Na visão de FHC, essa mudança “dá ânimo” para dizer que a “regra vai se impor”. “Quem 
viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 
internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal”, 
disse FHC. 



 
O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como pretensão 
gerar mais qualidade de vida à população. “A Educação para todos, saúde, livre e gratuita 
e acesso à terra estão na Constituição”, afirmou. “Tudo que estamos passando é para criar 
condições políticas para termos uma sociedade mais igualitária”. 
 
‘Presidencialismo de cooptação’ 
 
O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua 
opinião, se tornou de “cooptação”. “Isso é corrupção da democracia”, declarou. “Teve ex-
presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança com pequenos, distribuir 
posições e depois dinheiro”, fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. “Temos 25 partidos no Congresso e mais 
30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado”. 
 
Para FHC, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. “A aliança pode 
ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes. Sem aliança você 
pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são 
planos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso 
corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele não tem 
como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado”, declarou. 
 
Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do “ou você é bom 
ou mau”, o que não caracteriza uma democracia. “Há maus e bons e precisamos debater. 
O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica flexibilização de juízo”, disse. 
 
O político participou da conferência “Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção”, promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

 



 

 
''A noite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC 

 

 

SÃO PAULO - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite 
deste domingo, 17, quando ocorreu a votação do impeachment na Câmara dos 
Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível 
abatimento, FHC, que participa nesta segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do Direito, 
em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será 
agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento 
da presidente Dilma Rousseff, que agora segue para análise no Senado. 
 
FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que deixou 
de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida organizada, de 
fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de 
partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em 
referência a escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado pela operação 
Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a 
corrupção também passaram a se organizar. 
 
No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, 
que, para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação 
entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar 
na lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais 
notável, de alguma maneira ele organizou o Estado brasileiro", afirmou. 



 
FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 
Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia 
Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade 
brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. 
 
O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 
Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Estadão Conteúdo 

 

 
 

 

 

 
''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment 

 

  
 

SÃO PAULO - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 
18, que o possível risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual 
vivido pela presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País afasta 
preocupações em relação a tais riscos. 
 
"No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não houve consequência negativa 



para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a quebra da 
democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". 
 
"No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia", 
ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do 
regime militar no Brasil. "No passado isso era a receita para cogitarmos qual era o militar 
que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais", ressaltou o 
ex-presidente. 
 
Na visão de FHC, essa mudança "dá ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem 
viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 
internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", 
disse FHC. 
 
O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como pretensão 
gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita 
e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar 
condições políticas para termos uma sociedade mais igualitária". 
 
''Presidencialismo de cooptação'' 
 
O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua 
opinião, se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-
presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança com pequenos, distribuir 
posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 
fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". 
 
Para FHC, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança pode 
ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes. Sem aliança você 
pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são 



planos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso 
corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele não tem 
como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. 
 
Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do "ou você é bom 
ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. 
O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. 
 
O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for 
the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Estadão Conteúdo 

 

 
 

 

Especialistas e jornalistas comentam decisão da Câmara sobre impeachment; veja vídeos 

Com a abertura do processo de impeachment autorizada na Câmara, a crise política terá novos capítulos no País. Com processo em 
andamento na justiça eleitoral, o vice-presidente Michel Temer pode enfrentar novo cenário de instabilidade, assim como o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, réu da Operação Lava Jato. Especialistas que conversaram com a TV Estadão sobre a votação ocorrida na Câmara 
esclarecem que um eventual governo Temer terá que provar a capacidade de articulação política. 

Para o colunista José Roberto de Toledo, o deputado Eduardo Cunha cumpriu o papel que lhe foi designado e terá o desafio de manter o 
mandato como presidente da Câmara. Ele comentou a avaliação de dados que o Estado fez com o ''Placar do Impeachment: "projeções sem 
grandes surpresas". 

A socióloga Fátima Pacheco Jordão disse que, além de ansiar por saúde, educação e segurança, a população brasileira agora está engajada 
no combate à corrupção. No País, há receio de que a luta contra a desvio de dinheiro seja interrompida. 

O professor da Unicamp Oswaldo Amaral analisou o papel do Partido dos Trabalhadores caso volte a ser oposição ao Planalto. "A capacidade 
de articulação vai responder à força que o governo Michel Temer vai mostrar", disse. 

José Álvaro Moisés, cientista político, apontou três desafios do governo Temer caso venha a assumir o Planalto. O peemedebista precisaria 
provar governabilidade, retomar crescimento econômico e superar descrença da população. 



A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Eloisa Machado comentou a atuação do Supremo Tribunal Federal na política 
brasileira: "se sente confortável" . 

O colunista do Estado José Paulo Kupfer apontou para dúvidas após a saída de Dilma. Já para o colunista do Broadcast, Fabio Alves, mercado 
aceitaria CPMF. 

Para Roberto Romano, professor de ética e filosofia da Unicamp, a Câmara não tem nível para representar a população brasileira. Ele acha que 
a sociedade tem mostrado mais maturidade que representantes em Brasília. 

 

FHC diz que momento atual não apresenta risco para a democracia 

 

  
 

SÃO PAULO - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 
18, que o possível risco à democracia cogitado durante o processo de impeachment do ex-
presidente Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o 
momento atual vivido pela presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do 
País afasta preocupações em relação a tais riscos. 
 
“No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não houve consequência negativa 
para a democracia”, afirmou FHC. “Temíamos a quebra do regime, a quebra da 
democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável”, complementou. 
 
“No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia”, 
ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do 
regime militar no Brasil. “No passado, isso era a receita para cogitarmos qual era o militar 
que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da corte suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais”, ressaltou o 
ex-presidente. 
 
Na visão de FHC, essa mudança “dá ânimo” para eu dizer a “regra vai se impor”. “Quem 
viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 



internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal”, 
destacou em ampla defesa sobre questões do estado de direito. 
 
O ex-presidente participa da conferência “Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção”, promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre 
for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 
 
Programas sociais. FHC defendeu que o Estado brasileiro se preocupe não apenas com a 
elaboração e o cumprimento de programas sociais, mas também com a análise sobre o 
resultado dos mesmos. Ao citar pontualmente o ProUni e a reforma agrária, FHC afirmou 
que há um tabu no Brasil em relação a comparações e análises de resultados. 
 
“Ninguém desapropriou mais terra do que eu. Agora, nunca se avaliou a reforma agrária. 
O custo da reforma agrária é elevado, e qual foi o resultado? Alguns devem ter sido bons, 
outros não. Mas não se avalia, há um tabu”, afirmou o ex-presidente. Segundo ele, não se 
averigua o que foi feito com a terra concedida, se o beneficiário a tornou produtiva ou se a 
vendeu. “Entrou no orçamento, torna-se perene. Na Educação é um pouco isso também”, 
disse. 
 
Ao comentar o ProUni, um programa da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
FHC continuou com as críticas. “O ProUni criou universidades privadas. Muitas vezes, 
depois a pessoa não paga. Ele tem que ser repensado”, disse, após fazer uma espécie de 
mea culpa. “Não fazemos análise de programas. Não estou dizendo que eu tenha feito, 
não. Temos horror a comparação e não gostamos de avaliar”, continuou. 
 
Corrupção. FHC afirmou que a corrupção se agravou no País à medida que ela deixou de 
ser uma prática de má conduta física, de uma pessoa, para uma medida organizada, de 
fortalecimento de partidos. “O fluxo de recursos hoje, nesse caso, é para a manutenção de 
poder, de partido e eventualmente ‘escorrega’ algum dinheiro para o bolso das pessoas”, 
afirmou. Entretanto, ao mesmo tempo, o político ressaltou que os órgãos responsáveis para 
coibir a corrupção também passaram a se organizar. 
 



FHC também falou durante sua apresentação a respeito do trabalho dos integrantes da 
constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. “Fui membro da assembleia 
constituinte e foi momento muito rico. Nós vínhamos de um estado militar e só aspirávamos 
liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade brasileira”, 
falou. Para ele, na época, houve judicialização saudável. “Havia acesso ao direito, não 
benéfico, mas baseado na lei”, destacou. 
 
Coalizão. O ex-presidente da República disse não defender o presidencialismo de 
coalização e que, hoje, o que existe é o presidencialismo de cooptação. "Isso é corrupção 
da democracia”, declarou. “Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu 
fazer aliança com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro”, fazendo uma referência 
explícita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. “Temos 25 
partidos no Congresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, 
viciado”, disse. 
 
Para ele, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. “A aliança pode 
ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes da eleição. Sem 
aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que 
os junta são planos. Mas hoje se eu tenho um partido, tento obter do presidente um 
ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim 
ele não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado”, declarou. 
 
No início de sua palestra, FHC relembrou o histórico da democracia brasileira, que para ele 
não é tão nova quanto parece. “Com a regência vimos uma aproximação entre a ideia e a 
lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar na lei. O jogo de 
alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais notável, de 
alguma maneira ele organizou o estado brasileiro”, afirmou. 
 
Noite difícil. Ao chegar ao evento, FHC afirmou que a noite não foi “fácil” para ele. Ao 
pedir desculpas diante de um possível abatimento, ele disse que a última noite foi “bastante 
agitada”. “E o dia também será agitado”, ponderou o ex-presidente, sem fazer qualquer 
referência à votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara 



dos Deputados. 

 

 

 

 
 

O ex-presidente participa da conferência “Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção, promovido 
pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. Programas sociais. 

 

 

''Algumas das questões a serem levadas ao STF já foram balizadas'', diz Gilmar Mendes 

 



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira 
que o governo federal poderá devolver à Corte questionamentos no âmbito do processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, porém muitos dos eventuais pontos a serem 
debatidos já foram analisados pelos ministros do Supremo. Mendes lembrou que, em uma 
única sessão, o STF discutiu o rito do impeachment por quase dez horas. 
 
Questionado sobre a possibilidade de o Supremo receber novos recursos por parte do 
governo federal, Mendes destacou que a possibilidade estaria associada a eventuais 
incidentes que venham a ocorrer no Senado. "Algumas das questões, eu acredito que já 
foram balizadas nesse último julgamento", ponderou o ministro. Domingo, o advogado-
geral da União, José Eduardo Cardozo, sugeriu que o governo voltará a recorrer ao STF 
para frear o impeachment de Dilma Rousseff. 
 
"Já se acertou, por exemplo, que o tribunal não discute o mérito se a Câmara ou o Senado 
estão julgando bem ou não, se estão fazendo um adequado enquadramento. Não há 
recurso para o tribunal sobre isso. Pode, sim, surgir incidentes, mas muitas questões já 
foram reguladas", afirmou Mendes. "Estamos falando de um processo quase todo regulado 
pelo Supremo", complementou. 
 
Mendes também comentou sobre o conteúdo dos argumentos utilizados pelos deputados na 
votação sobre o impeachment realizada domingo na Câmara. Ao invés de uma análise 
sustentada na prática ou não de irregularidades por parte da presidente Dilma Rousseff, os 
argumentos foram os mais variados possíveis, inclusive com citações ao desejo de 
familiares. 
 
"Se olharmos o caso anterior, do presidente (Fernando) Collor, também tivemos esse tipo de 
manifestação. Claro que, quando votam pelo sim ou pelo não, (os deputados) estão 
aprovando ou rejeitando o relatório, aquele que foi estabelecido", afirmou Mendes. Ao 
analisarem o texto, os deputados deram andamento ao rito do impeachment, o qual agora 
deverá ser analisado pelo Senado. 
 
Mendes participa nesta segunda-feira do evento "Desafios ao Estado de Direito na América 



Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, pelo 
Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones 
Day. 
 
Democracia. O processo de impeachment pelo qual passa a presidente Dilma Rousseff não 
coloca em risco o futuro da democracia brasileira, na visão do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Segundo ele, as instituições continuam funcionando, 
o que garante a continuidade dos regimentos no Brasil. 
 
"Não vejo risco à democracia. As instituições estão funcionando. Quem reclama, leva o 
tema ao Supremo, e ele se debruça sobre tais questões. Não há nenhuma cogitação de 
interrupção desse ciclo democrático que tão bem desenvolvemos após 1988", afirmou 
Mendes, em referência à elaboração da mais recente Constituição brasileira. 
 
Mendes também comentou sobre a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff convocar 
uma eleição antecipada ainda para o final deste ano, e com isso interromper o ritual que 
prevê a assunção do cargo por parte do vice-presidente, caso a presidente sofra o 
impeachment. 
 
"É uma agenda política que está aí, como tantas outras discussões", disse Mendes, ao citar 
as discussões em torno de um modelo de semipresidencialismo, ou até mesmo a 
implantação do parlamentarismo no Brasil. "É um debate que temos que deixar 
desenvolver", complementou o ministro, evitando se posicionar sobre a existência ou não de 
eventuais irregularidades caso uma nova eleição venha a ser convocada antecipadamente. 



 

 

 

 
 

Mendes participa nesta segunda-feira do evento "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, pelo Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e pelo escritório global de advocacia Jones Day. 
Democracia. 

 

 

 

 

FH diz que não vê riscos para a democracia com impeachment 

 

 



SÃO PAULO. Um dia depois de a Câmara dos Deputados ter aprovado o processo de impeachment contra 
a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que não vê riscos à 
democracia com o impeachment, qualificado por ele como algo “violento”, porque contraria a vontade 
expressa pelo voto nas eleições, mas descartou que se trate de golpe. 
 
— Ninguém pode colocar como objetivo político a chegada ao impeachment. Ele tem que ser uma 
consequência de atos e fatos de duas dimensões: uma é jurídica, a Constituição tem que dizer se aquilo é 
ou não crime de responsabilidade, e outro é política, se o governo tem força ou não para governar. 
Quando se juntam essas coisas é muito difícil evitar o processo. Mas tem que ser dentro da regra. Em todo 
esse debate que estamos vivendo hoje eu não creio que haja riscos à democracia — declarou oex-
presidente. 
 
Falando sobre o impeachment, FH lembrou que eu assistiu, depois da Constituição de 1988, “o primeiro 
presidente da república eleito sofrer um impeachment”. 
 
— É um processo violento porque nós temos que contrapor à vontade do povo com a decisão político-
jurídica que emana do Congresso — comentou. 
 
Reconhecendo que “hoje não é dos dias mais fáceis para mim, já que a noite foi agitada e o dia será 
também”. Indagado por um jornalista sobre a situação de Michel Temer, FH falou apenas que o voce “não 
pode ser chamado de presidente interino porque a presidente é a Dilma”. FH disse que é preciso esperar o 
que acontecerá no Senado. O ex-presidente falou brevemente com a imprensa e não comentou rumores de 
que se encontraria com o vice em São Paulo. 
 
— O que impressionou mais ontem foi o povo, que está maduro. Estamos passando por um momento difícil 
e não houve conflito. É preciso manter a calma, o Brasil é de todos. Pelas circunstâncias, sou obrigado a 
reconhecer que o governo já não tem mais condições de governar, além de ter arranhado a Constituição. 
 
Fernando Henrique falou a uma plateia de intelectuais e pesquisadores no seminário “Desafios ao Estado 
de Direito na América Latina - Independência Judicial e corrupção” promovido pela Fundação Getúlio 
Vargas e pelo Bingham Centre of Rule of Law, de Londres. Perguntado por um dos espectadores, ele 
comentou a baixa qualidade dos deputados federais dizendo que por um tempo havia alto e baixo clero na 



Câmara. 
 
— Agora é tudo baixo clero, basta ver a votação de ontem. É preciso ver o outro lado da moeda, houve 
uma democratização grande e aparecem como representantes da sociedade pessoas que antes não 
estavam no Congresso. É uma inclusão, uma mobilidade social. Aquilo que nós vemos na televisão como 
representantes do povo, eles são representantes do povo, foram eleitos pelo povo. 

 

 

 

 
 

FH diz que não vê riscos para a democracia com impeachment SÃO PAULO. 

 



 

 

''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment 

 

São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 18, que o possível risco à democracia durante o 
processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela 
presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País afasta preocupações em relação a tais riscos. 

"No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não houve consequência negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra 
do regime, a quebra da democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". 

"No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia", ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de 
Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. "No passado isso era a receita para cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje 
não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os 
tribunais", ressaltou o ex-presidente. 

Na visão de FHC, essa mudança "dá ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia 
com que o STF discutiu os regimentos internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", disse FHC. 

O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como pretensão gerar mais qualidade de vida à população. "A 
Educação para todos, saúde, livre e gratuita e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar 
condições políticas para termos uma sociedade mais igualitária". 

''Presidencialismo de cooptação'' 

O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção 
da democracia", declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança com pequenos, distribuir posições e depois 
dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no 
Congresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". 

Para FHC, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, 
preferi fazer antes. Sem aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são planos. Mas, 
hoje, se eu tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas 
assim ele não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. 



Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do "ou você é bom ou mau", o que não caracteriza uma democracia. 
"Há maus e bons e precisamos debater. O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. 

 

''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment 

 

São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 18, que o possível 

risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, no início da 

década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela presidente Dilma Rousseff. Segundo 

FHC, a atual situação do País afasta preocupações em relação a tais riscos. "No caso do Collor, eu temia 

as consequências, mas não houve consequência negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a 

quebra do regime, a quebra da democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". "No debate que 

vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia", ponderou FHC, após lembrar 

que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. "No passado isso era 

a receita para cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas 

sabemos todos os nomes dos ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os 

tribunais", ressaltou o ex-presidente. Na visão de FHC, essa mudança "dá ânimo" para dizer que a "regra 

vai se impor". "Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os 

regimentos internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", 

disse FHC. O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como pretensão 

gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita e acesso à 

terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar condições políticas para 

termos uma sociedade mais igualitária". ''Presidencialismo de cooptação'' O ex-presidente da República 



voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, se tornou de "cooptação". "Isso é 

corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer 

aliança com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e 

mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". Para FHC, o Brasil vive um momento 

no qual a democracia está corroída. "A aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, 

preferi fazer antes. Sem aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, 

mas o que os junta são planos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento obter do presidente um ministério 

e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele não tem como 

funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. Um pouco antes, Cardoso havia comentado 

que, no Brasil, a política é do "ou você é bom ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus 

e bons e precisamos debater. O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica flexibilização de 

juízo", disse. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 

Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of 

Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 

 

''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC  

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 18, que o possível risco à democracia durante o processo de 
impeachment do ex-presidente Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela presidente 



Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País afasta preocupações em relação a tais riscos. "No caso do Collor, eu temia as 
consequências, mas não houve consequência negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a quebra da 
democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". "No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à 
democracia", ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. "No passado 
isso era a receita para cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais", ressaltou o ex-presidente. Na visão de FHC, essa mudança "dá 
ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 
internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", disse FHC. O tucano salientou que a Constituição 
elaborada no século passado tinha como pretensão gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita 
e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar condições políticas para termos uma sociedade mais 
igualitária". ''Presidencialismo de cooptação'' O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, 
se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança 
com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem 
citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". Para FHC, o 
Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer 
antes. Sem aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são planos. Mas, hoje, se eu 
tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele 
não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é 
do "ou você é bom ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. O jogo político é ouvir um e 
outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de 
advocacia Jones Day. 

 

 

 

''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment  

São Paulo, 18 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 18, que o possível risco à democracia durante o 
processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela 
presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País afasta preocupações em relação a tais riscos. "No caso do Collor, eu temia 
as consequências, mas não houve consequência negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a quebra da 



democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". "No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à 
democracia", ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. "No passado 
isso era a receita para cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais", ressaltou o ex-presidente. Na visão de FHC, essa mudança "dá 
ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 
internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", disse FHC. O tucano salientou que a Constituição 
elaborada no século passado tinha como pretensão gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita 
e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar condições políticas para termos uma sociedade mais 
igualitária". ''Presidencialismo de cooptação'' O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, 
se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança 
com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem 
citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". Para FHC, o 
Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer 
antes. Sem aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são planos. Mas, hoje, se eu 
tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele 
não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é 
do "ou você é bom ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. O jogo político é ouvir um e 
outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de 
advocacia Jones Day. 

 

"Não creio que haja riscos implícitos à democracia", diz FHC sobre impeachment 

 

  
 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira que o possível 
risco à democracia durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, 
no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela 
presidente Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País afasta preocupações em 
relação a tais riscos. 
 



"No caso do Collor, eu temia as consequências, mas não houve consequência negativa 
para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a quebra da 
democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". 
 
"No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à democracia", 
ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do 
regime militar no Brasil. "No passado isso era a receita para cogitarmos qual era o militar 
que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais", ressaltou o 
ex-presidente. 
 
Na visão de FHC, essa mudança "dá ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem 
viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 
internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", 
disse FHC. 
 
O tucano salientou que a Constituição elaborada no século passado tinha como pretensão 
gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita 
e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar 
condições políticas para termos uma sociedade mais igualitária". 
 
"Presidencialismo de cooptação" 
 
O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua 
opinião, se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-
presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança com pequenos, distribuir 
posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, sem citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 
fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". 
 
Para FHC, o Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança pode 
ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer antes. Sem aliança você 



pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são 
planos. Mas, hoje, se eu tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso 
corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele não tem 
como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. 
 
Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é do "ou você é bom 
ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. 
O jogo político é ouvir um e outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. 
 
O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - 
Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for 
the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

 

''Não creio que haja riscos implícitos à democracia'', diz FHC sobre impeachment 

 O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta segunda-feira, 18, que o possível risco à democracia durante o processo de 
impeachment do ex-presidente Fernando Collor, no início da década de 1990, não tem paralelo com o momento atual vivido pela presidente 
Dilma Rousseff. Segundo FHC, a atual situação do País afasta preocupações em relação a tais riscos. "No caso do Collor, eu temia as 
consequências, mas não houve consequência negativa para a democracia", afirmou FHC. "Temíamos a quebra do regime, a quebra da 
democracia. Até que (o impeachment) ficou inevitável". "No debate que vivemos neste momento, não creio que haja risco implícitos à 
democracia", ponderou FHC, após lembrar que o afastamento de Collor ocorreu anos depois do fim do regime militar no Brasil. "No passado 
isso era a receita para cogitarmos qual era o militar que viria. Hoje não sabemos o nome dos militares, mas sabemos todos os nomes dos 
ministros da Corte Suprema. A questão migrou dos quartéis para os tribunais", ressaltou o ex-presidente. Na visão de FHC, essa mudança "dá 
ânimo" para dizer que a "regra vai se impor". "Quem viu o que aconteceu na última semana, a minúcia com que o STF discutiu os regimentos 
internos da Câmara, vê como o País começa a dar importância ao devido processo legal", disse FHC. O tucano salientou que a Constituição 
elaborada no século passado tinha como pretensão gerar mais qualidade de vida à população. "A Educação para todos, saúde, livre e gratuita 
e acesso à terra estão na Constituição", afirmou. "Tudo que estamos passando é para criar condições políticas para termos uma sociedade mais 
igualitária". ''Presidencialismo de cooptação'' O ex-presidente da República voltou a criticar o presidencialismo de coalizão que, em sua opinião, 
se tornou de "cooptação". "Isso é corrupção da democracia", declarou. "Teve ex-presidente, que vocês sabem quem é, que resolveu fazer aliança 
com pequenos, distribuir posições e depois dinheiro", fazendo uma referência ao mensalão e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem 
citá-lo nominalmente. "Temos 25 partidos no Congresso e mais 30 fora, o que é inviável, esse modelo está agoniado, viciado". Para FHC, o 



Brasil vive um momento no qual a democracia está corroída. "A aliança pode ser feita antes ou depois da eleição. No meu caso, preferi fazer 
antes. Sem aliança você pode ganhar eleição, mas não governa. Os partidos são diferentes, mas o que os junta são planos. Mas, hoje, se eu 
tenho um partido, tento obter do presidente um ministério e isso corrompe a democracia. Não sei como o sistema vai renascer, mas assim ele 
não tem como funcionar. Isso tem que ser refeito, modificado", declarou. Um pouco antes, Cardoso havia comentado que, no Brasil, a política é 
do "ou você é bom ou mau", o que não caracteriza uma democracia. "Há maus e bons e precisamos debater. O jogo político é ouvir um e 
outro. A democracia implica flexibilização de juízo", disse. O político participou da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina 
- Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de 
advocacia Jones Day. 

 

''Anoite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC  

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo (17/04) quando ocorreu a votação do impeachment na 
Câmara dos Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível abatimento, FHC, que participa nesta segunda-
feira (18) de evento sobre Estado do Direito, em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será agitado", 
ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que agora segue para análise 
no Senado. FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no país à medida que deixou de ser má conduta de uma pessoa para 
se tornar uma medida organizada, de fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de partido e, 
eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em referência a escândalos como o desvio de dinheiro da 
Petrobras investigado pela operação Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a corrupção também 
passaram a se organizar. No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, que, para ele, não é tão 
nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se 
acreditar na lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais notável, de alguma maneira ele organizou 
o Estado brasileiro", afirmou. FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da Constituinte e da elaboração 
da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma 
judicialização saudável. O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 
Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones 
Day. 

 



''A noite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC 

 

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo, 
17, quando ocorreu a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, não foi "fácil" 
para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível abatimento, FHC, que participa 
nesta segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do Direito, em São Paulo, disse que a 
última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será agitado", ponderou o ex-
presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma 
Rousseff, que agora segue para análise no Senado. 
 
FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que deixou 
de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida organizada, de 
fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de 
partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em 
referência a escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado pela operação 
Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a 
corrupção também passaram a se organizar. 
 
No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, 
que, para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação 
entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar 
na lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais 
notável, de alguma maneira ele organizou o Estado brasileiro", afirmou. 
 
FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 
Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia 
Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade 
brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. 



 
O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 
Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

 

 

 
"A noite não foi das mais fáceis para mim", diz FHC 

 

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo, 
quando ocorreu a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, não foi "fácil" para 
ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível abatimento, FHC, que participa nesta 
segunda-feira de evento sobre estado do Direito, em São Paulo, disse que a última noite foi 
"bastante agitada". "E o dia também será agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer 
referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que agora 
segue para análise no Senado. 
 
FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no país à medida que deixou 
de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida organizada, de 
fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de 
partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em 
referência a escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado pela Operação 
Lava-Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a 



corrupção também passaram a se organizar. 
 
Leia mais: 
 
Vídeo: o dia em que a Câmara aprovou o impeachment de Dilma 
 
Rejeição a Temer é comum entre favoráveis e contrários ao impeachment 
 
Leia todas as notícias sobre impeachment 
 
No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, 
que, para ele, não é tão nova quanto parece. 
 
— Com a Regência vimos uma aproximação entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se 
construir um jogo, e aí passou a se acreditar na lei. O jogo de alternância de poder 
começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais notável, de alguma maneira ele 
organizou o Estado brasileiro — afirmou. 
 
FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 
Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. 
 
— Fui membro da Assembleia Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de 
um Estado militar e só aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar 
mais pessoas à sociedade brasileira — falou. 
 
Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. O ex-presidente tucano participa da 
conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e 
Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law 
(Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 
 

 

 
 

 

''Anoite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC  



São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo, 17, quando ocorreu a votação do 
impeachment na Câmara dos Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível abatimento, FHC, que participa 
nesta segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do Direito, em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será 
agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que agora segue 
para análise no Senado. FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que deixou de ser má conduta de uma 
pessoa para se tornar uma medida organizada, de fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de 
partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em referência a escândalos como o desvio de dinheiro 
da Petrobras investigado pela operação Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a corrupção também 
passaram a se organizar. No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, que, para ele, não é tão 
nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se 
acreditar na lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais notável, de alguma maneira ele organizou 
o Estado brasileiro", afirmou. FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da Constituinte e da elaboração 
da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma 
judicialização saudável. O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência 
Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones 
Day. 

 

"Anoite não foi das mais fáceis para mim", diz FHC 
 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo, quando ocorreu 

a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por 

causa de um possível abatimento, FHC, que participa nesta segunda-feira de evento sobre Estado do 

Direito, em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será agitado", 

ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma 

Rousseff, que agora segue para análise no Senado. FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se 

agravou no País à medida que deixou de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida 



organizada, de fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de 

partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em referência a 

escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado pela operação Lava Jato. O político 

ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a corrupção também passaram a se 

organizar. No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, que, 

para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação entre a ideia, a lei e o 

povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar na lei. O jogo de alternância de poder 

começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais notável, de alguma maneira ele organizou o Estado 

brasileiro", afirmou. FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 

Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia Constituinte e foi um 

momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só aspirávamos à liberdade. Na época o 

sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma 

judicialização saudável. O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na 

América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre 
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''A noite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC 

São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo, 17, quando ocorreu a votação do 
impeachment na Câmara dos Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível abatimento, FHC, que participa 
nesta segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do Direito, em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será 
agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que agora segue 
para análise no Senado. 



FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que deixou de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma 
medida organizada, de fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de partido e, eventualmente, 
escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em referência a escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado 
pela operação Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a corrupção também passaram a se organizar. 

No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, que, para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a 
Regência vimos uma aproximação entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar na lei. O jogo de 
alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais notável, de alguma maneira ele organizou o Estado brasileiro", 
afirmou. 

 

FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui 
membro da Assembleia Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só aspirávamos à liberdade. Na época 
o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. 

O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América Latina - Independência Judicial e Corrupção", 
promovido pela FGV Direito SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

''A noite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC 
 

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste 
domingo, 17, quando ocorreu a votação do impeachment na Câmara dos 
Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível 
abatimento, FHC, que participa nesta segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do 
Direito, em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia 
também será agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao 
processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que agora segue para 
análise no Senado. 



 
FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que 
deixou de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida organizada, 
de fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de 
poder, de partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das 
pessoas", afirmou, em referência a escândalos como o desvio de dinheiro da 
Petrobras investigado pela operação Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os 
órgãos responsáveis para coibir a corrupção também passaram a se organizar. 
 
No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia 
brasileira, que, para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a Regência vimos 
uma aproximação entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e 
aí passou a se acreditar na lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se 
Dom Pedro II fez algo de mais notável, de alguma maneira ele organizou o Estado 
brasileiro", afirmou. 
 
FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 
Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia 
Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à 
sociedade brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. 
 
O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na 
América Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito 
SP, o Bingham Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de 
advocacia Jones Day. 

 

 
 

 

''A noite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC 

 



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite deste domingo, 17, 
quando ocorreu a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, não foi "fácil" para 
ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível abatimento, FHC, que participa nesta 
segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do Direito, em São Paulo, disse que a última noite 
foi "bastante agitada". "E o dia também será agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer 
referência direta ao processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, que agora segue 
para análise no Senado. 
 
FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que deixou de 
ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida organizada, de fortalecimento de 
partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de partido e, 
eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em referência 
a escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado pela operação Lava Jato. 
O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a corrupção também 
passaram a se organizar. 
 
No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, 
que, para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação 
entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar na 
lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais 
notável, de alguma maneira ele organizou o Estado brasileiro", afirmou. 
 
FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 
Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia 
Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade 
brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. 
 
O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 
Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

''A noite não foi das mais fáceis para mim'', diz FHC 

 

 

São Paulo, 18 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que a noite 
deste domingo, 17, quando ocorreu a votação do impeachment na Câmara dos 
Deputados, não foi "fácil" para ele. Ao pedir desculpas por causa de um possível 
abatimento, FHC, que participa nesta segunda-feira, 18, de evento sobre Estado do Direito, 
em São Paulo, disse que a última noite foi "bastante agitada". "E o dia também será 
agitado", ponderou o ex-presidente, sem fazer referência direta ao processo de afastamento 
da presidente Dilma Rousseff, que agora segue para análise no Senado. 
 
FHC afirmou, em sua palestra, que a corrupção se agravou no País à medida que deixou 
de ser má conduta de uma pessoa para se tornar uma medida organizada, de 
fortalecimento de partidos. "O fluxo de recursos hoje é para a manutenção de poder, de 
partido e, eventualmente, escorrega algum dinheiro para o bolso das pessoas", afirmou, em 
referência a escândalos como o desvio de dinheiro da Petrobras investigado pela operação 
Lava Jato. O político ressaltou, contudo, que os órgãos responsáveis para coibir a 
corrupção também passaram a se organizar. 
 
No início de sua palestra, o ex-presidente relembrou o histórico da democracia brasileira, 
que, para ele, não é tão nova quanto parece. "Com a Regência vimos uma aproximação 



entre a ideia, a lei e o povo. E começou a se construir um jogo, e aí passou a se acreditar 
na lei. O jogo de alternância de poder começou a existir. Se Dom Pedro II fez algo de mais 
notável, de alguma maneira ele organizou o Estado brasileiro", afirmou. 
 
FHC também relembrou, durante sua apresentação, o trabalho dos integrantes da 
Constituinte e da elaboração da Constituição de 1988. "Fui membro da Assembleia 
Constituinte e foi um momento muito rico. Nós vínhamos de um Estado militar e só 
aspirávamos à liberdade. Na época o sentimento era incorporar mais pessoas à sociedade 
brasileira", falou. Para ele, na época, houve uma judicialização saudável. 
 
O ex-presidente tucano participa da conferência "Desafios ao Estado de Direito na América 
Latina - Independência Judicial e Corrupção", promovido pela FGV Direito SP, o Bingham 
Centre for the Rule of Law (Londres) e o escritório global de advocacia Jones Day. 

 

 
 

 

O impeachment, os deputados e a religião 

 

Teve quem mandou beijo pra neta, pra tia e um alô para o pessoal da maçonaria. Teve 
quem pediu o fim da CUT. Dos petroleiros (em ato falho, mas teve). Da educação sexual e 
do incentivo à troca de sexo para crianças nas escolas. Da ditadura de esquerda. Do 
exemplo da Coreia do Norte. Da ditadura bolivariana. Teve quem votou como “meu pai 
mandaria votar”. 
 
Teve quem dedicou o voto à filha que vai nascer. Aos corretores de seguro do Brasil. Ao pai 
que vai fazer cem anos. E ao pai que detonou o esquema do mensalão dez anos atrás. 
“Pela verdade e pela democracia, voto sim”, disse, com a camisa do Brasil e um adesivo 
com quatro dedos, Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, condenado a 7 anos de 
prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. 
 



“Meu pai”, “meu filho”, “minha cidade”, “meu Deus” – nunca antes na história desse país o 
pronome possessivo foi tão evocado em um espaço público como no domingo em que a 
Câmara dos Deputados decidiu pelo prosseguimento do impeachment de Dilma Rousseff. 
 
Na festa da supracitada família brasileira, Bolsonaro filho homenageou os militares de 
1964. Bolsonaro pai elogiou o torturador Carlos Brilhante Ustra, que fazia Dilma Rousseff, 
torturada na ditadura, tremer. “Perderam em 64 e em 2016”, disse. 
 
E elogiou Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o anfitrião da festa acusado de manter contas na 
Suíça com dinheiro desviado na Petrobras. 
 
“Que Deus tenha misericórdia da nação”, disse Cunha, ao anunciar seu voto. 
 
Como no velho Xou da Xuxa, deputados anunciavam o voto e mandavam abraço para 
quem assistia ao vivo pela TV e a Deus – o arquiteto do Universo, segundo Floriano Pesaro 
(PSDB-SP) – sobre todas as coisas. Com a Constituição na mão, pareciam esquecer do 
mandamento que dizia: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.” 
 
Não se sabe quantos deputados que saudaram a família têm relacionamento extraconjugal, 
mas cerca de 3 em cada 5 são investigados por algum tipo de crime, de acordo com a 
ONG Transparência Brasil, o que explica outro dado: em 2015, apenas 5% dos brasileiros 
diziam confiar no Congresso, segundo uma pesquisa da Escola de Direito em São Paulo 
da FGV. 
 
No dia em que o brasileiro trocou o Domingão do Faustão para assistir à votação, os 
deputados decidiram entregar à plateia o que a plateia já tinha pedido nas pesquisas 
recentes de opinião de voto: a saída da presidenta Dilma da Presidência. A maioria, sem 
muito o que falar sobre querelas jurídicas e fiscais, falaram em nome de Deus para uma 
população majoritariamente religiosa, formada por 64,6% de católicos e 22,2%, de 
evangélicos. 
 
Isso talvez explique por que o motivo central da votação – as pedaladas fiscais e os créditos 



suplementares – quase não tenha sido citado no discurso da maioria dos parlamentares. 
 
A maioria falava de decência, de valores, da vontade das ruas e da vontade divina. De vez 
em quando alguém citava o paradoxo de ter uma sessão presidida por um denunciado na 
Lava Jato – ou para justificar o voto “não”, ou para minimizar o “sim”. 
 
Cunha, apesar do afago de alguns, apanhou tanto quanto Dilma e o PT. Chegou a ser 
chamado de gângster e canalha. E ouviu de um colega: “sua hora vai chegar”. 
 
Se este dia vai chegar não se sabe. Mas, em dupla com o vice-presidente Michel Temer, 
maior beneficiário até aqui da queda da titular, Cunha conseguiu dobrar o governo com 
folga. 
 
Após 13 anos de governo petista, Dilma assistiu à demandada do PMDB, seu maior aliado, 
e de siglas como Pros e PSD, que ajudou a fortalecer com alianças e ministérios, além de 
PP, PR e PSB, que pularam do barco ao longo dos últimos anos, meses e semanas. Dois ex-
ministros votaram contra a chefe. No fim, ela ficou com os votos de seu partido, do PCdoB, 
do PSOL e algumas sobras de outros partidos. Foi pouco. 
 
Ao longo da semana, não faltarão análises para explicar o fiasco. Poucas conseguirão 
explicar o resultado de domingo se não levar em conta os discursos proferidos durante a 
sessão e o perfil do Congresso atual. 
 
Ao fim de 2014, o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) 
Antônio Augusto Queiroz, em entrevista à Agência Brasil, apostava: o aumento de militares, 
religiosos, ruralistas e outros segmentos mais identificados com o conservadorismo teria 
reflexos consideráveis na relação com o Executivo. “As pessoas não sabem o que fazem as 
instituições e se você não tem esse domínio, é trágico", avaliava. 
 
“No caso da Câmara, muitos dos parlamentares que cuidavam da articulação (para evitar 
tensões) não estarão na próxima legislatura. Algo como 40% da ‘elite’ do Congresso não 
estará na próxima legislatura, seja porque não conseguiram se reeleger ou disputaram 



outros cargos. Houve uma guinada muito grande na direção do conservadorismo”, 
vaticinou. 
 
Os deputados foram legitimamente eleitos, representam os valores da maioria da 
população e votaram conforme os humores da opinião pública captadas pelas ruas e as 
pesquisas. A radiografia era o de um país desesperançoso em relação à capacidade da 
presidenta em reagir. 
 
A esperança de renovação, tão citada durante os discursos, está nas mãos da dupla Temer 
e Cunha, sobreviventes de todos os governos (e escândalos) desde a redemocratização. No 
movimento de “Diretas Já” às avessas, o Brasil avança em direção à sua própria teocracia. 
 
Em tempo. Segundo O Estado de S.Paulo, Bruno Araújo (PSDB-PE), que deu o voto 342 pelo 
impeachment, é um dos deputados que aparecem na planilha da Odebrecht na Lava Jato. 
Já sabíamos desde O Leopardo: às vezes é preciso mudar tudo para que tudo permaneça 
como está. 

 

 
 

Brasil, o que explica outro dado: em 2015, apenas 5% dos brasileiros diziam confiar no Congresso, segundo uma pesquisa da Escola de Direito 
em São Paulo da FGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 


