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A nova Carta aos Brasileiros rumo a 1 milhão de
assinaturas

poder360.com.br/opiniao/a-nova-carta-aos-brasileiros-rumo-a-1-milhao-de-assinaturas/

Manifesto é em defesa do sistema democrático e a favor do Brasil, escreve Roberto
Livianu

Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2020. Para articulista, é
preciso proteger a democracia como prioridade total e absoluta, para, na sequência, país
cuidar dos demais interesses sociais Roberto Livianu 02.ago.2022 (terça-feira) - 5h50

 Em 1977, o professor Goffredo da Silva Telles Júnior leu a “Carta aos Brasileiros” no
pátio das Arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, por ocasião do
aniversário dos 150 anos da criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil– em São
Paulo e Olinda, tomou-se posição contra a ditadura, ansiando-se pela recuperação do
Estado Democrático de Direito.

Vivíamos o regime de exceção por 13 anos. Um 1º marco do enfrentamento da ditadura
havia sido o culto multirreligioso na catedral da Sé, em memória de Vladimir Herzog em
outubro de 1975, quando, adulterando-se a verdade, forjou-se seu atestado de óbito,
nele fazendo constar uma falsa causa da morte por suicídio. A leitura da Carta foi um 2º
importante momento histórico de resistência à ditadura por parte da sociedade civil.
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Quarenta e cinco anos depois, eis que nos defrontamos com cenário de grave crise
política, a poucas semanas das eleições. O contexto inspira a sociedade civil a querer
reeditar a Carta, que renasce bela, de novo exclusivamente em defesa da democracia –a
“Nova Carta às Brasileiras e aos Brasileiros”.

As circunstâncias são distintas, pois, naquele momento, direitos tinham sido suprimidos e
era aquele um grito dos oprimidos, pelo resgate de garantias fundamentais cassadas.
Agora, teme-se por uma possível futura ruptura institucional, diante da atitude do atual
mandatário, que vem reiteradamente flertando com o autoritarismo e com a tirania.

Depois da tosca reunião dele com vários embaixadores em Brasília, duas semanas
atrás, na qual mais uma vez repetiu inverdades sem comprovação acerca do sistema de
urnas eletrônicas utilizado no Brasil desde 1996 e apontado pela comunidade
internacional como referência, indica que pode querer seguir o roteiro de Trump.
Conforme apurado em investigações oficiais, o ex-presidente dos EUA articulou a
invasão do Capitólio depois de ser derrotado nas urnas.

Afirmar, como tem feito reiteradamente, que desrespeitará as decisões do STF, hostilizar
diariamente jornalistas e estimular seus seguidores a vir às ruas para gritar tiranicamente
em defesa do fechamento do STF e do Congresso, contribui decisivamente para a
erosão de nossa democracia. Sem podermos esquecer do homicídio de Foz de Iguaçu,
fruto de sua disseminação permanente do ódio e armamentismo.

É preocupante, neste contexto, ler a pesquisa do PoderData recentemente divulgada:
para 41% dos brasileiros ouvidos, a democracia por aqui vai “mal” ou “muito mal”. Para
33%, vai “mais ou menos”. Só 21% dos entrevistados dizem ir “muito bem”. Feita de 17 a
19 de julho, ouviu 3.000 pessoas em 309 municípios, de todas as unidades da
federação.

Com apresentação amadora e muitos erros grotescos de tradução para o inglês,
Bolsonaro omitiu aos embaixadores que o uso das urnas eletrônicas foi deliberado pelo
Congresso. Também sonegou a análise do TCU (Tribunal de Contas da União) que
concluiu pela total confiabilidade do sistema, utilizado em mais de 40 nações e que deu a
ele 6 mandatos de deputado federal e um de presidente, sem contestação.

Desde o 1º dia do mandato, Bolsonaro dedica-se ao projeto da reeleição, apresentando-
se como o salvador da pátria. Acaba de convocar o povo às ruas em tom apelativo
messiânico para o 7 de Setembro, destilando ódio contra o STF e tendo ao lado políticos
famosos por serem ex-presidiários condenados por corrupção e lavagem de dinheiro,
além de um ex-presidente cassado também por corrupção.

Mesmo tendo sido alvo de quase 150 pedidos de impeachment, e outras tantas
representações criminais, prossegue sua caminhada política, chegando a dizer que “não
existe mais corrupção”. Isto porque seu aliado Arthur Lira (PP-AL), presidente da
Câmara, não permite que os pedidos avancem. E o PGR (procurador-geral da
República), que Bolsonaro indicou e reconduziu fora da lista tríplice da ANPR
(Associação Nacional dos Procuradores da República), que tem o dever constitucional

https://www.estadodedireitosempre.com/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-reune-embaixadores-e-critica-stf-tse-e-urnas/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-sobre-descumprir-decisao-do-stf-chega-de-bananas/
https://www.poder360.com.br/brasil/bolsonarista-invade-festa-e-atira-em-petista-no-parana/
https://www.poder360.com.br/poderdata/41-acham-que-democracia-vai-mal-ou-muito-mal-diz-poderdata/
https://portal.tcu.gov.br/inicio/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/07/30/bolsonaro-refora-discurso-ideolgico-e-anuncia-desfile-das-foras-armadas-no-rio-no-7-de-setembro.ghtml
https://www.poder360.com.br/brasil/mais-de-130-pedidos-de-impeachment-contra-bolsonaro-aguardam-analise/
https://eleicoes.poder360.com.br/candidato/181777
https://www.anpr.org.br/


3/4

de defender o regime democrático, atinge o número expressivo de 104 pedidos de
arquivamento de investigações contra o presidente, oriundos do STF. E zero acusação.
O placar está 104 x 0 para os arquivamentos.

O discurso presidencial de pseudodefesa da liberdade, sempre acompanhado com a
embalagem fake de descredibilização das urnas eletrônicas, inclui a demonização
contínua e permanente dos Tribunais Superiores e desmedida louvação das Forças
Armadas. Assim, cria o factoide da apuração paralela por elas, sem permissão
constitucional. Tempos atrás, apoiadores do presidente andaram falando em Poder
Moderador pelas Forças Armadas, também ao arrepio da Constituição, não obstante seu
crucial papel no âmbito da defesa.

Tudo isto compõe um quadro cinzento e, exatamente em razão de tal diapasão, o
cientista político Steven Levitsky, de Harvard, um dos autores da obra “Como as
Democracias Morrem”, em entrevista ao Estadão, externou preocupação com o risco de
autogolpe por Bolsonaro, cuja atitude lembra a de Erdogan, Orbán, Putin e outros
tiranos.

Exatamente estas circunstâncias, fizeram renascer a “Carta aos Brasileiros”, oriunda da
sociedade civil, de forma natural e, em poucos dias, ela corre rumo a 1 milhão de
assinaturas. Será lida no mesmo território sagrado das Arcadas, no mesmo dia 11 de
agosto. Naquele mesmo chão pisado por Castro Alves, Lygia Fagundes Telles, Oswald
de Andrade e Ruy Barbosa –o templo da liberdade.

Vozes ecoam se manifestando no sentido de que a Carta nada diz sobre corrupção. Vale
lembrar que em 1977 havia uma emergência que uniu a todos –o grito pela democracia.
Ela ressurgiu. Por mais que a corrupção seja tema sério, assim como a pobreza, a fome,
a educação, a desigualdade social, a saúde, a ideia foi reeditar a Carta de 1977.

Temos uma emergência que antecede a tudo, pois sem democracia nada teremos.
Quando estamos num avião, a equipe de bordo alerta que, em situação de emergência,
precisamos colocar primeiro a máscara em nós mesmos para depois podermos ajudar os
outros.

É mais ou menos o que vivemos hoje. Precisamos proteger a democracia como
prioridade total e absoluta, para, na sequência, podermos cuidar dos demais interesses
sociais. Se não houver democracia, não teremos como proteger nenhum outro direito. A
nova versão da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros” não é contra quem quer que seja,
mas em defesa do sistema democrático. A favor do Brasil, da prevalência do Estado de
Direito.
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Roberto Livianu

Roberto Livianu, 53 anos, é procurador de Justiça, atuando na área criminal, e doutor em
Direito pela USP. Idealizou e preside o Instituto Não Aceito Corrupção. Integra a bancada
do Linha Direta com a Justiça, da Rádio Bandeirantes, é colunista do jornal O Estado de
S. Paulo e da Rádio Justiça, do STF. Escreve para o Poder360 semanalmente, às terças-
feiras.
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