É a hora da sociedade civil

Por Miguel Reale Júnior, em 05 Dez 2015

O Estado Democrático de Direito está gravemente ferido. É necessário reconstruir a
democracia, da qual um dos alicerces consiste na confiança da população nos agentes
políticos que elege. Hoje, justificadamente, essa confiança inexiste no Brasil.

A democracia destaca-se por viver e conviver com as divergências, a serem superadas pelo
diálogo e pela persuasão para a formação de uma maioria parlamentar legítima, respeitada
pelas minorias. Todavia o confronto de ideias e de perspectivas, próprio da democracia,
desapareceu do cenário político, substituído por entendimentos promovidos graças a arranjos
financeiros com dinheiro público subtraído de empresas como Petrobrás, Sete Brasil, BR
Distribuidora, Angra 3, Belo Monte.

Não se fez política, nem se praticou a democracia. Apenas se transitou num bazar de venda de
apoios por dinheiro vivo ou graças à ocupação de cargos na administração, colocando
apaniguados em postos estratégicos para obtenção de vantagens ou para demonstração de
prestígio. Instalou-se a desabusada prática de exercer o poder para institucionalizar a ação
corrosiva da corrupção como normalidade. A democracia foi corroída por dentro ao se obter
uma maioria marrom, enlameada pela compra de consciências e do convencimento.

O poder econômico privado aliou-se a administradores públicos venais, abocanhando serviços
superfaturados cujos frutos reverteram em parte para deputados e senadores, bem como para
seus partidos, visando a assegurar ao Executivo uma maioria comprada. Os partidos da base
governista fizeram caixa para enfrentar, com muitos recursos, as futuras eleições.

Formou-se um círculo pernicioso com o dinheiro público desviado desde o mensalão e
consolidado no petrolão, pois esses numerários, em conluio com empresários, saíram dos
cofres de órgãos do Executivo, pela ação de diretores, indicados por líderes políticos, e foram
usados para manutenção de apoio parlamentar ao próprio Executivo.

Uma organização criminosa passou a dominar o País e suas instituições políticas, levando ao
cúmulo de se eliminar a divisão de Poderes e o jogo de contrastes de perspectivas próprio da
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democracia. Parlamentares e administradores uniram-se na festança da fruição do dinheiro
público desviado. A corrupção tornou-se o denominador comum por via do qual se
compuseram Executivo e Legislativo visando à apropriação de vantagens indevidas de toda
ordem.

Tão grave quanto era o liame tentado entre Presidência da República e presidência da Câmara
dos Deputados, com vista a um acordo espúrio para garantia de mútua impunidade: o apoio de
deputados do PT à absolvição do presidente da Câmara em troca da rejeição liminar dos
pedidos de impeachment. Todavia, ao se recusar o PT a apoiá-lo, Eduardo Cunha acolheu o
pedido de impeachment, escrevendo certo por linhas tortas.

A defesa do Estado Democrático de Direito é dever do advogado, como assinala o artigo 2o do
novo Código de Ética. Hoje o mais frágil e mais urgente cliente do advogado é o Estado de
Democrático de Direito. A sua defesa incumbe a todos nós advogados, bem como às nossas
instituições.

Agora não se trata de lutar contra uma ditadura, nem de resistir às afrontas às liberdades civis
e políticas, mas, sim, em ir mais a fundo, pois os alicerces, fincados pela Constituição de 1988,
apodreceram. É preciso, portanto, reconstruir suas bases. Não é só o governo que está em
crise, é o regime democrático que está. Como principais defensores do Estado Democrático de
Direito, aos advogados cumpre assumir a dianteira para salvar a democracia, reestruturá-la,
não só afirmando a necessidade de punição daqueles que a destroem pelo mal da corrupção,
observado o devido processo legal, mas pugnando, mais do que já se fez, por medidas
impeditivas da corrosão da democracia.

Os advogados, valendo-se de sua história de lutas, devem exigir, pressionar com força por
mudanças de fundo urgentes, para tanto mobilizando novamente a sociedade, já mobilizada
pelos diversos movimentos contra a corrupção que levaram milhões às ruas, agora tendo por
pauta a reforma estrutural do Estado. Não basta afastar Dilma. É preciso também preparar o
futuro.

É hora de nos engajarmos nessa luta pela democracia no Brasil, sem meios-termos, sem
receios, conclamando as demais entidades da sociedade civil que congregam administradores
de empresas, contadores, engenheiros, médicos, auxiliares de saúde, arquitetos, promotores e
juízes, trabalhadores da indústria, comerciários, etc., bem como entidades do terceiro setor e
os inúmeros participantes dos movimentos construídos pelas redes sociais, para em uma só
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voz exigir mudanças no sistema eleitoral, fonte de muitos males, e no regime de governo, com
a adoção, pelo menos, de presidencialismo parlamentarizado, visando a facilitar a
responsabilização dos governantes.

Cumpre, também, estabelecer eficaz e sério Programa de Integridade, com inamovível e bem
qualificado fiscalizador dos demais servidores em cada setor da administração pública, bem
como nos partidos políticos, a serem responsabilizados pelos atos de seus membros. A
eliminação de dois terços dos cargos em confiança na administração direta e indireta, assim
como a aplicação de testes de honestidade e garantia de confidencialidade para informantes
de práticas de corrupção são outras propostas positivas.

Além do mais, é importante o fortalecimento dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Ministério
Público Eleitoral, para fiscalizar a estrutura de campanha dos candidatos e suas contas durante
o processo eleitoral.

Só assim se pode refazer a confiança do povo no processo democrático. Dessa forma, cumpre
aos advogados tentar salvar, em conjunto com várias forças sociais, o seu cliente preferencial,
o combalido Estado Democrático de Direito. É a hora da sociedade civil!

Veja como publicado:
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