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Presidente do STF teria aceitado convite para representar o país. A disputa por um assento na 
mais alta corte de Justiça do planeta está dividindo a magistratura e a diplomacia brasileira.  
 
Depois de o Itamaraty indicar o jurista Antônio Augusto Cançado Trindade para a eleição no 
Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, o governo agora cogita 
lançar a candidatura da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie.  
 
A sondagem teria partido do próprio ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, durante 
audiência no STF há duas semanas. Atendendo a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o chanceler teria perguntado a Ellen se ela tinha interesse em representar o país no 
principal órgão judiciário das Nações Unidas. A ministra teria aceitado, dizendo-se muito 
honrada com o convite. Oficialmente, o Itamaraty e o STF confirmam a reunião entre Ellen e 
Amorim, mas negam que a conversa tenha girado em torno de uma indicação da ministra.  
 
Candidatura de Trindade foi lançada há um ano  
 
Por trás do interesse do governo em uma indicação de Ellen está uma intrincada manobra 
política e jurídica. Ao deixar o STF, Ellen abriria mais uma vaga a ser preenchida por indicação 
do presidente Lula. No PMDB, principal partido de apoio ao governo, estaria sendo cogitada a 
nomeação do presidente da legenda, Michel Temer. Com isso, o PT estaria desobrigado de 
ceder a presidência da Câmara ao PMDB, em 2009, conforme acordo firmado antes da eleição 
de Arlindo Chinaglia (PT-SP).  
 
- Nessa corrida, Cançado vai cansar - ironiza um interlocutor da cúpula peemedebista.  
 
Ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Trindade teve a candidatura 
lançada em fevereiro de 2007. Indicado pelo Grupo Nacional do Brasil - uma comissão de 
juristas ligados ao tribunal internacional - , o nome dele logo foi avalizado pelo Itamaraty, que 
deflagrou uma campanha em Haia, Bruxelas e Nova York. Há 10 dias, o jurista aproveitou a 
presença de Amorim, na República Dominicana, para pedir votos à comunidade latina. 
Trindade desfruta de ótima aceitação no corpo diplomático. Empenhados na campanha de 
Trindade há um ano, os diplomatas temem que a candidatura brasileira fique inviabilizada caso 
ocorra uma substituição do jurista por Ellen.  
 
A presidente do STF também tem entusiastas no setor. Pelo menos dois ex-chanceleres, Luis 
Felipe Lampreia e Celso Lafer, apóiam a sua candidatura. Mais recente representante do Brasil 
em Haia, Francisco Resek considera Ellen preparada.  
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