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Cármen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) desde 18/4/2012, é a primeira mulher 
a assumir o seu comando. Aliás, agora, o TSE tem uma 
bancada com maioria feminina, pois, além da presidente 
Cármen Lúcia, fazem parte do colegiado, Nancy Andrighi 
e Laurita Vaz, ambas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
e a advogada Luciana Lóssio.
Na abertura do evento no dia 17 de abril de 2013, a mi-
nistra Cármen Lúcia Antunes Rocha enfatizou: “Este é um 
dia memorável para o TSE, pois, 
além de estarmos aqui lançando 
de maneira oficial o Anuário da 
Justiça – Brasil 2013, com des-
taque para o 25º aniversário da 
Constituição brasileira, também 
será aberta a exposição Voto no 
Brasil: Uma História de Exclusões 
e Inclusões, que conta a história 
das eleições no Brasil, a qual foi 
realizada graças ao apoio que 
recebemos da FAAP.
Aproveito essa oportunidade para 
agradecer em público à presiden-
te do Conselho de Curadores da 
FAAP,  Celita Procopio de Car-
valho, por esse extraordinário 
apoio, que foi vital para que todos 
os cidadãos que vierem para essa 
exposição possam ter uma ideia 
da importância e das dificuldades 
para se realizar eleições num País 
do tamanho do Brasil.

No momento, o que desejo lembrar é que, nas últimas 
eleições, ou seja, aquelas que ocorreram em outubro de 
2012, registramos dois recordes: foram as mais baratas 
e com a apuração mais rápida. O custo do voto por elei-
tor caiu de R$ 3,75, em 2008, para R$ 3,44 em 2012. E 
a apuração foi encerrada menos de nove horas depois 
de fechadas as urnas.
Em 80 anos, desde a redação do primeiro Código Eleitoral 
Brasileiro, em 24 de fevereiro de 1932, não foram poucas 
as crises enfrentadas pela corte. Hoje em dia, a principal 

LANÇAMENTO DO 
ANUÁRIO DA JUSTIÇA 
E ABERTURA DA 
EXPOSIÇÃO NO TSE

Na abertura do evento do lançamento do Anuário e da exposição no TSE, a sua presidente, 
a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, destaca a importância de ambos.



mazela eleitoral parece ser mesmo o financiamento de 
campanhas por empresas.
A doação de dinheiro privado para campanhas políticas 
precisa ser defendida como uma forma de se estimular o 
exercício da cidadania em um País com graves problemas 
de distribuição da riqueza e uma educação precária em 
muitas regiões.
Claro que, se a ideia é partici-
par do apoio aos candidatos 
como uma forma de exercício 
da cidadania, o cidadão é 
pessoa física, e naturalmente 
deve e pode participar da vida 
política. Isso, inclusive, dá le-
gitimidade às doações, porque 
elas levam para escolhas pes-
soais de fato, fazendo, poste-
riormente, com que o cidadão 
exija um desempenho eficaz 
do seu representante, para que 
ele dê o melhor de si.
O financiamento de campanhas 
por pessoas jurídicas está, en-
tretanto, a merecer uma nova 
análise por parte do Congresso 
Nacional. Viajei por 20 Estados 
e observei que os eleitores 
procuram se informar cada vez 
mais sobre as eleições.

Sou uma grande defensora da Lei da Ficha Limpa e creio 
que temos muitos bons exemplos a serem seguidos na 
política. E isso só se consolidará se impedirmos que 
aqueles que não agem eficazmente, isto é, que tiverem 
desempenho reprovável, sejam afastados do processo 
eleitoral.

A ministra do STF e presidente do TSE Cármen Lúcia faz um relato sobre as melhorias colhidas nas eleições municipais de 2012. A partir da esquerda, atrás: 
Flávio C. Caetano, secretário da Reforma do Judiciário; Haman Córdova, defensor público da União; Newton de Lucca, presidente do TRF (3ª região); Luis Inácio 
Lucena Adams, advogado-geral da União; Márcio Chaer, diretor do Consultor Jurídico; Gilmar Ferreira Mendes, ministro do STF; Celita Procopio de Carvalho, 
presidente do Conselho de Curadores da FAAP; os ministros do STF, José Celso de Mello Filho, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Ricardo Enrique Lewan-
dowski, José Antonio Dias Toffoli e Sepúlveda Pertence, que foi ministro do STF.

A presidente do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho, ressalta o orgulho da Instituição 
em poder colaborar com um evento de tamanha expressão no TSE, sendo ouvida pelas mais importantes auto-
ridades do Poder Judiciário brasileiro.
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Para melhorar o nosso sistema democrático, acredito que 
devemos ter menos partidos e, na realidade, o que temos 
atualmente são muitas legendas, configurações que não 
têm o respaldo da legitimidade popular.”
No seu pronunciamento, a presidente do Conselho de 
Curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho, salien-
tou: “A FAAP, sempre disposta a somar e dispor esforços, 
sente uma imensa satisfação de celebrar o lançamento 
do Anuário da Justiça – Brasil 2013 do Poder Judiciário 
juntamente com a inauguração da exposição: Voto no 
Brasil: Uma História de Exclusões e Inclusões.  
A capa do Anuário da Justiça, que hoje lançamos neste 

tribunal, festeja o que os jornalistas apelidaram de ‘ex-
plosão de direitos’ no Brasil. Foi a forma de dizer que 
os brasileiros nunca estiveram tão próximos do conjunto 
de prerrogativas e deveres que compõem a cidadania. 
A mostra que apresentamos hoje é o resultado de um 
trabalho de pesquisa, organização e produção que agre-
gou os esforços das equipes de profissionais do Museu 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de nosso Museu de 
Arte Brasileira (MAB). Poder apresentar uma exposição 
multidisciplinar e atraente, que atuará como foco multi-
plicador e divulgador da história e da cultura brasileira é 
fato que nos engrandece e nos prestigia como instituição. 

Um aspecto do público que participou da cerimônia festiva no TSE.

O ministro do STF, José Antonio Dias Toffoli, o diretor do Con-
sultor Jurídico, Márcio Chaer, e Francisco Cesar Asfor Rocha, 
ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A partir da esquerda, o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, o empresário 
e advogado formado na Faculdade de Direito da FAAP, Silvio Tini de Araújo, o professor da 
Faculdade de Direito da FAAP, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, e o diretor da 
Faculdade de Direito da FAAP, Álvaro Villaça Azevedo.



Dividida em três períodos históricos: Colônia, Império 
e República, a mostra tem como foco principal os com-
portamentos e percursos do fazer eleitoral nacional, mas, 
também, em correspondência análoga com a história e 
as artes visuais brasileiras. 
E a Justiça Eleitoral talvez seja o ramo do Judiciário em 
que mais se percebe o avanço. Haja vista o contraste 
entre uma eleição e outra. Um exemplo gritante são 
as eleições de 2012. Foi o processo mais rápido, mais 
eficiente e mais barato de todas as eleições municipais 
já feitas no Brasil. A ministra-presidente, Cármen Lúcia, 
com sua discrição e sobriedade peculiares, não se ocupou 
de capitalizar o resultado de seu trabalho. Ela acredita 
firmemente que nesse tipo de jogo devem aparecer os 
jogadores e os times, não o juiz.
Mas, também, no momento em que lançamos aqui esta 
radiografia da Justiça Brasileira, é propício reconhecer o 
trabalho maravilhoso desempenhado pela ministra, devi-
damente registrado e eternizado pelo Anuário da Justiça.
Apresentamos uma exposição que, sem dúvida alguma, 
ofertará a seus visitantes conhecimentos e informações 
globais, num contexto atrativo, que desde seu início foi 
pensada como um tributo ao ente protagonista do fazer 
eleitoral: o ser votante, o povo brasileiro.”
O diretor da publicação Consultor Jurídico, Márcio Chaer, 
que elaborou o Anuário de Justiça – Brasil 2013, assim se 
expressou: “Pelo sétimo ano consecutivo estamos aqui 
para divulgar o mapa da cúpula do sistema judiciário 
brasileiro, com o apoio da Fundação Armando Alvares 
Penteado (FAAP). Já são dezoito edições, contabilizados 
todos os anuários da coleção
Em primeiro lugar, nossa reverência a duas mulheres 
extraordinárias que têm em comum o fato de serem po-

derosas, charmosas e muito 
mandonas. Traços que carac-
terizam as pessoas realizado-
ras e criativas. Devemos os 
dois eventos de hoje a elas: a 
ministra Cármen Lúcia, presi-
dente deste Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), e a querida 
Celita Procopio de Carvalho, 
presidente do Conselho de 
Curadores da FAAP.
A versão 2013 do Anuário 
da Justiça, que daqui a pou-
co será distribuída a todos, 
celebra os 25 anos da Cons-
tituição Federal e mostra os 
efeitos da revolução legal e 
jurídica deste País. Dá um 
‘mergulho de profundidade 
no sistema judiciário e judi-
cial do Brasil’, como elogiou 
o lord Neuberger of Abbots-
bury, presidente  da Suprema 
Corte do Reino Unido ao 

examinar a publicação em inglês.
A execução deste Anuário foi comandada pelo diretor 
Maurício Cardoso, que concebeu também a bela capa da 
publicação. A beleza visual do trabalho ficou a cargo da 
artista Luciana Huber. A edição em Brasília, bem como 
as principais entrevistas, devem-se ao trabalho do editor 
Rodrigo Haidar.
Este Anuário registra como o Judiciário foi convocado a 
assumir o papel de poder moderador da República, como 
assinala o ministro Dias Toffoli. Reporta, também, o conluio 
do bem, a conspiração da magistratura, da advocacia e do 
Ministério Público, que tiveram suas responsabilidades, 
sua visibilidade e sua carga de trabalho multiplicadas. Mas 
não a remuneração, claro, como reclamam as respectivas 
entidades de classe. Todos querem uma Justiça melhor 
sem lembrar que para isso é preciso gastar mais.
É uma experiência e tanto essa oportunidade de radio-
grafar as engrenagens e os personagens desta tumultu-
ada saga, para usar uma expressão do ministro Ricardo 
Lewandowski.
Uma publicação anual tem uma diferença definitiva em 
relação aos veículos de comunicação diários. A imprensa 
que cobre o dia a dia fala de eventos mais fugazes. Festas 
de aniversário, casamentos, patrocínio de seminários e 
tem um apego especial por frases de efeito. 
Quem cobre o ‘ano a ano’ pode enxergar os fatos em 
perspectiva. Podem ser menos emocionantes, como, 
por exemplo, o fato de que se diminuíram as esferas de 
impunidade, para usar um raciocínio caro ao ministro 
Celso de Mello. Não há mais ícones do poder econômi-
co, do poder político ou do poder social imunes ao crivo 
da Justiça. Não há um só esconderijo deste País que 
não esteja sujeito à Constituição brasileira — embora 

Outro flagrante no enorme espaço interno no TSE, com as pessoas se confraternizando após o término do evento.
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nem sempre saibamos o endereço dos malfeitores.
Enquanto há quem julgue se um juiz é melhor ou pior, 
se ele dá mais ou menos entrevistas, a equipe da revista 
Consultor Jurídico somou uma quantidade desvairada 
de números que indicou um crescimento de 7.000% no 
volume de processos ajuizados a cada ano, ao longo do 
pontificado da nova Constituição (saindo de 350 mil/ano 
em 1988 para 26 milhões em 2011).
O Anuário registra, também, com o texto ‘O Ano de Uma 
Nota Só’, metáfora para o julgamento do mensalão, um 
caso que arrebanhou um público novo para o plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e para as arquiban-
cadas do País. Trouxe tristeza para alguns (e não falo só 
dos réus), saciou o senso de desforra de outros (não só 
da acusação), mas serviu para reforçar a percepção de 
legitimidade do STF e do Judiciário como um todo.
No editorial desta edição, à guisa de análise sociológica, 
cogitamos de uma revisão das ideias lançadas mais de 
200 anos atrás pelo Iluminismo. A sociedade parece 
considerar esgotado o modelo humanista e quer temperar 
o sistema judicial com um pouco de vingança. O jornal 
Folha de S. Paulo, de 17/4/2013, divulgou que 93% da 
população é favorável à antecipação da maioridade penal.
Tomando emprestado o raciocínio do ministro Asfor 
Rocha, aliás, advogado, se essa onda que vem de baixo 
para cima for a antítese para o marco civilizatório ante-
rior, vamos torcer para chegarmos logo à síntese, que 
sucede tese e antítese. E, finalmente, como diz nessas 
ocasiões, com clareza solar, o ministro Marco Aurélio: 
‘Essa quadra promete!’.”
O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, 
assim se expressou no Anuário da Justiça – Brasil 2013: 
“A poderosa presença do Judiciário na vida do País se 

projeta em todos os quadrantes. Da governança públi-
ca ao mundo dos negócios; das relações trabalhistas 
ao âmbito das relações familiares. A discriminação, o 
preconceito, a violência doméstica, os abusos de toda 
ordem que se viam à luz do dia até pouco tempo atrás 
podem não ter sido extintos, mas hoje são punidos e 
ninguém ignora isso.
As formulações legislativas são importantes, mas as leis, 
por sua destinação e momento, tendem para o genérico. 
Ou são feitas para atender a uma demanda que pode não 
existir anos depois, ou não comportam situações novas 
que surgem – como o advento da Internet –, posterior a 
quase todo o quadro legal existente.
Cabe ao interprete da lei e do caso concreto verificar a 
compatibilidade entre a norma e o fato. É quando avulta 
o papel do juiz.
A ação do sistema judiciário, considerando o tripé da 
magistratura, advocacia e Ministério Público, respalda 
o desenvolvimento econômico e a estabilidade política e 
rema no sentido de reduzir os conflitos sociais.
Infelizmente, o reconhecimento orçamentário não se 
dá na mesma medida. Entretanto, seja como zelador da 
distribuição de renda, seja como muro de contenção de 
abusos, o Judiciário foi legitimado pela Nação como poder 
moderador da República.
O Judiciário saiu do anonimato e cresceu aos olhos do 
País. Claro: paga o preço da exposição com a marcação 
cerrada da imprensa como nunca se viu antes. Porém, 
a valorização da instituição e da carreira é confirmada 
pelo número inédito de postulantes em concursos e na 
peneira para os tribunais, cuja indicação é feita pelo 
Poder Executivo.
Como dirigente de uma instituição educacional que tem 

O vice-diretor da Faculdade 
de Direito da FAAP, prof. José 
Roberto Neves Amorim, inte-
grante do CNJ, o curador das 
Fundações, Airton Grazzioli, 
e a presidente do Conselho 

de Curadores da FAAP, Celita 
Procopio de Carvalho.



na faculdade de Direito um de seus 
cartões de visita, posso atestar 
o quanto a conjuntura agregou 
valor e importância às carreiras 
jurídicas.
Como cidadão e advogado, pos-
so confirmar o quanto a opção 
preferencial pelo Direito, como a 
grande fábrica de soluções para os 
dramas do País, alavanca a evolu-
ção em todos os outros aspectos 
do Brasil.
A nova discussão desse poder de 
Estado implica novas responsa-
bilidades. A expectativa aumenta 
e a gratidão que se pode esperar 
comparece na forma de mais e 
mais cobranças. Isso é óbvio. 
Não faz parte da natureza humana 
contentar-se com o menos quando 
se pode buscar o mais. Ruim seria 
se assim não fosse – uma vez que 
o desejo de melhorar é o combus-
tível dos avanços desde o início dos tempos.
A FAAP, viabilizadora deste trabalho, orgulha-se em apoiar 
a produção de um registro histórico tão importante. Tanto 
mais pelas conclusões a que se chega – praticamente 
todas no sentido de aferir o papel positivo do sistema 
judiciário na boa fase vivida pelo País.”

A EXPOSIÇÃO NO TSE
O tradicional lançamento dos Anuários da Justiça, resul-
tado de uma parceria consolidada durante anos entre o 
STF, a FAAP e o Consultor Jurídico, teve o lançamento da 

edição 2013 compartilhada com a abertura da exposição 
Voto no Brasil: Uma História de Exclusões e Inclusões.
Resultado de um trabalho conjunto entre a equipe de 
profissionais do MAB-FAAP e do Museu do TSE, a mos-
tra apresenta, mediante textos, objetos, documentos e 
reproduções, os 500 anos do fazer do processo eleitoral 
no Brasil, assim como sua contextualização histórica e 
cultural. 
A exposição foi concebida em três blocos: Colônia 
(1532-1821), Império e Primeira República (1822-
1931) e República (1932-2013). Expograficamente, no 

espaço correspondente a cada 
bloco, o visitante se depara com 
três ambientes. O primeiro deles 
dedicado ao contexto histórico, 
no qual, por meio de textos e ima-
gens, são apresentados os mais 
destacados fatos e personalidades 
influentes do período em questão. 
O segundo ambiente potencializa 
a descrição, as peculiaridades e as 
inovações nos diversos processos 
eleitorais ocorridos em cada perío-
do. Nesse ambiente surpreendem, 
pelos valores históricos e por sua 
diversidade, um revelador conjun-
to de diplomas, títulos, boletins 
e cédulas eleitorais, assim como 
cartas, livros, jornais e projetos de 
reforma eleitoral, que informam e 
documentam o percurso histórico 
de um caminho de luta e cons-
cientização cidadãs, em prol de 
conquistas sociais e dignidade po-

O ato simbólico de descerramento da fita para se adentrar na exposição Voto no Brasil: Uma História de 
Exclusões e Inclusões sob os aplausos dos ministros do STF, José Celso de Mello Filho, Cármen Lúcia 
Antunes Rocha e Enrique Ricardo Lewandowski, junto com Celita Procopio de Carvalho.

Celita Procopio de Carvalho e os ministros do STF Celso Mello, Ricardo Lewandowski 
e Cármen Lúcia, observando objetos usados nas eleições passadas.
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lítica. Junto a esses documentos são apresentadas 
as peças mais curiosas e atrativas da exposição: as 
urnas eleitorais nos mais variados formatos, mate-
riais, protótipos e sistemas de segurança. Finaliza 
cada bloco da mostra um ambiente que registra 
reproduções dos mais notáveis artistas brasileiros, 
o acontecer das artes visuais do período. 
Com curadoria de José Luís Hernández Alfonso, 
curador do acervo do MAB-FAAP, e de Ane Ferrari 
Ramos Cajado, historiadora do TSE, Voto no Bra-
sil: Uma História de Exclusões e Inclusões, é um 
exemplo de exposição multidisciplinar e atraente, 
que atuará como foco multiplicador e divulgador 
da história e cultura brasileiras.
E a FAAP espera que ela seja muito visitada, prin-
cipalmente por grupos de jovens estudantes, para 
que estes possam entender melhor a evolução da 
cidadania na sua pátria.

O ministro Celso de 
Mello cumprimentando 
o diretor da Faculdade 

de Direito da FAAP, 
Álvaro Villaça Azevedo, 

e ao fundo a ministra 
Cármen Lúcia vendo os 
detalhes de uma obra.

Amanda Montenegro, 
gerente do departamento 
jurídico da Souza Cruz e o 
ministro do STF Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello.

O diretor-presidente 
da FAAP, Antonio Bias 
Bueno Guillon, Katlin 
Feitosa Scartezini e 
Márcio Chaer. 


