CONCLAMAÇÃO AOS SRS. PARLAMENTARES!
Por meio deste sistema de congregação de Movimentos Civis, que levaram milhões de brasileiros às ruas
consolidando o segundo impeachment da História nacional, em nota produzida e acordada pelos
respectivos líderes nacionais, viemos a público para conclamar a Sociedade Brasileira a tomar firme
postura diante do descalabro que se verifica no Congresso Nacional, bem como, os senhores
parlamentares que a representam, para o que se segue:
O Brasil passa por um momento mais importante do que os dois impeachments que mobilizaram o País
todo. Há uma legião de políticos nas três esferas legislativas – municipal, estadual e federal, incluindo o
Senado da República, incluindo ainda, políticos no Executivo - acusados, indiciados, presos, em
julgamentos e outros ainda já apontados em delações premiadas, interessados em aproveitar o PL 4850
que visa regulamentar as 10 Medidas de Combate à Corrupção encaminhadas pelo Ministério Público
Federal à Câmara dos Deputados.
Depois de uma sessão tensa, com a pressão dos Movimentos Civis, a respectiva Comissão presidida pelo
Deputado Joaquim Passarinho, emitiu um parecer com 12 medidas, para ser votado no plenário da Câmara
dos Deputados. Um dos temas mais discutidos é de uma pretensa “anistia de caixa 2” cujo risco é trazer no
seu bojo, seja de forma direta ou por interpretação teleológica, a anistia ampla, geral e irrestrita a todos os
criminosos pegos em operações como a Lava Jato e Acrônimo, dentre outras. A proposição de tal medida é
um absurdo! Trata-se de um escárnio à Nação Brasileira, representada pelos 2,4 milhões de assinaturas ao
citado Projeto de Lei. É um convite à pratica do crime, a confirmação cabal da impunidade, pois sempre “se
dará um jeito”, conspurcando o sentido de Justiça que o Povo deste País espera. O Povo não aguentará
mais essa afronta, a mais acintosa de todas, em especial pela votação açodada, muito apressada, em clara
manobra regimental, ocorrida neste dia 24/11 no Plenário da Câmara dos Deputados, para que a decisão
da inclusão de tal emenda – a da anistia – possa ser incluída e aprovada no pacote, sem que se possa
identificar quais deputados participaram de tais ardis.
Mas os Movimentos sabem! Sabem quais são os parlamentares que estão ferindo de morte a democracia
brasileira! E serão implacáveis com a divulgação de vossos nomes, colocando ao crivo da população
brasileira, a renovação dos respectivos mandatos em 2018, já com voto impresso.
Conclamamos, portanto, a todos os brasileiros, para que sairem às ruas para protestar, e que conversem
diretamente com cada um dos deputados, incluindo mensagens por e-mail, Facebook, Whatsapp, dentre
outros meios. Que entrem em contato com os parlamentares adiante nominados, para exigir o cumprimento
do mandato cuja procuração foi dada pelo Povo, de acordo com a vontade assim expressa. Não há
nenhuma base popular eleitoral de qualquer parlamentar que não queira um Brasil decente, portanto, não
há como se refugiar nas mesmas, pois a vontade de se pôr fim à corrupção e punir os culpados já, é
nacional. Ou, como se poderia crer no sucesso de aprovação da Operação Lavajato?
Está na hora de V. Excias cumprirem seu dever diante da Sociedade Brasileira, pois acabou-se o tempo de
muitos se curvarem aos financiadores de campanhas e outros interesses escusos. Está nas V. mãos
também, a paz civil, o arrefecimento das tensões que pipocam em vários cantos do País, por conta das
outras tentativas também, na Câmara e no Senado da República, de atacar o Judiciário com malfadados
projetos como os de nº 3636 dos acordos de leniência e PLS 280 sobre o Abuso de Autoridade. É verdade
que ambos os temas devem ser revistos, mas porque agora? Porque neste momento em que se analisa um
dos mais importantes projetos de lei, que preencherá lacunas legais, tanto da tipificação de crimes, quanto
da respectiva punição? Senhores parlamentares: sim, há que se rever as prerrogativas do Judiciário, mas
cada projeto no momento certo! O Povo Brasileiro não vai aceitar enfraquecer as instituições que, com as
atuais leis, estão conseguindo pôr grandes contumazes do crime na cadeia, independente do poder político
e econômico que tenham.

Posto isto, conclamamos os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para onde o
PL 4850 seguirá, que não ousem aprovar qualquer tipo de anistia, sob pena de colocar o País em risco
institucional. Tenham responsabilidade! Tenham juízo!
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