CARTA AO POVO BRASILEIRO!
Após o luto causado pela morte do direito de livre expressão provocado pelo Supremo
Tribunal Federal com silêncio incestuoso do Congresso Nacional, os Brasis anseiam
ouvir alguma palavra de esperança! É para nós brasileiros de todos os rincões uma
vergonha perante as nações democráticas, assistirmos calados a tantos desmandos de
uma Corte que tem o dever precípuo de zelar e defender a constituição! Entretanto, a
luta do bem contra o mal há de ser vitoriosa e nosso povo não aceitará esses ditames
desrespeitosos realizados pela Suprema Corte. São equívocos, com todas as vênias,
propositados que estraçalham nossa Carta Magna. Não podemos admitir e discordamos
veementemente de tal narrativa que as ações são produzidas por ministros indicados
por A ou por B. Ressaltamos que todos juraram defender a Constituição e, ao contrário
disso, estão desrespeitando-a.
Felizmente o presidente Jair Bolsonaro fez renascer a esperança na conquista de nossa
liberdade, com o aval ou não dos opositores do governo do Brasil. Entendemos que
temos na cadeira número 01 do Palácio do Planalto um defensor das garantias
constitucionais do povo brasileiro. Em nossa modesta opinião, todos os ministros da
composição atual do STF, em algum momento violaram nossa Constituição. Pois bem!
Não queremos ministros partidários e ativistas em favor desse ou daquele governante,
queremos sim, ministros que respeitem o povo brasileiro, os verdadeiros mandatários
do País.
É lamentável que os senhores ministros jurem defender a Constituição e o que se vê,
por meio das atitudes de todos e sem exceção, são decisões sem observância do texto
constitucional. Os verdadeiros magistrados devem ficar equidistantes das partes e julgar
com imparcialidade. Ao nosso ver, trata-se de uma ditadura perversa dos impolutos e
intocáveis componentes do time dos onze do STF, que se diga não representam o povo,
até porque não foram eleitos para isso. Sem dúvidas esse ativismo judicial do STF não
pode continuar! Precisamos deter essa escalada de violência jurídica, máxime tendo em
conta a covardia demonstrada pela Câmara dos Deputados e Senado da República.
Acredito, firmemente, que só nos resta contar com o presidente Bolsonaro e a soberania
do povo brasileiro. Somos de fato e de direito os verdadeiros detentores do Supremo
Poder. E para finalizar, chega de falácia: é privativo da competência do presidente da
República a concessão de Indulto e não se fala mais nisso! Esperamos que os ministros
do STF façam uma reflexão e se conscientizem de que não foram eleitos e tampouco
nomeados para administrar o País e, desta forma, e sim, para julgar com independência
e respeito a Carta Magna da República e buscar harmonizar os conflitos, insisto com
total e absoluto respeito à Constituição. Parabéns presidente Bolsonaro. Vamos à luta!
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