
 

 

 

Brasília, 29 de agosto de 2016 

Excelentíssimo Sr. Senador da República 

Excelentíssima Sra. Senadora da República 

A Diretoria da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (COMPÓS) vem manifestar sua preocupação com o estágio atual do 

processo de Impeachment conduzido contra a Excelentíssima Presidenta da República, 

Sr.ª Dilma Rousseff. Sob o ponto de vista democrático, é fundamental que se atribuam 

responsabilidades aos nossos chefes de estado e que lhes sejam cobradas tais 

responsabilidades. Este é o princípio máximo que deve orientar a gestão da coisa 

pública e este mesmo princípio deve ser aplicado a todos, sem exceção.  

Contudo, apenas é possível a imputação do crime posteriormente ao 

cumprimento dos trâmites e observado integralmente o rito. Como já indicado por 

importantes órgãos nacionais, a exemplo do Ministério Público Federal, não há 

configuração alguma de crime atribuível à Sr.ª Presidenta Dilma Rousseff.  

Em última instância, quem está sendo julgada é a nossa Democracia, tão 

duramente conquistada e ainda em consolidação.  

Com base em tais argumentos, gostaríamos de contar com sua notável 

representatividade junto a este Senado, com mandato legitimamente concedido por 

nosso povo, que tanto precisa de justos representantes na cena política. Contamos, todos 

nós, brasileiras e brasileiros, de hoje e de amanhã, com um posicionamento justo e 

equilibrado e um voto coerente pela manutenção de um governo democraticamente 

eleito com mais de 54,5 milhões de votos.  

O Brasil e o mundo inteiro acompanham os desdobramentos deste processo de 

Impeachment, com fortes indicações de que, citando a manchete do editorial de um dos 

principais e mais lidos jornais do mundo, o francês Le Monde, “se esse não é um golpe 

de Estado, é no mínimo uma farsa.” Processo esse não apenas contra uma presidenta 



 

mas, sobretudo, contra direitos fundamentais duramente conquistados. Como sabemos, 

seja qual for a decisão final deste Senado, ela estará inscrita em nossa história e estará 

amplamente documentada.  A partir daqui, saberemos claramente a posição de cada uma 

e cada um dos membros desta casa. A história, Vossa Excelência, é implacável com os 

que fogem à luta, com os que mentem e atacam a coisa pública. A essa altura, e de 

forma cabal, ainda podemos optar de que lado queremos estar.  

Por fim, e tendo em vista a vossa importantíssima representação política, 

contamos com vosso justo e equilibrado bom senso a ser expresso votando NÃO no 

processo de Impeachment ora em curso. É preciso fazer avançar o debate político com o 

devido esclarecimento, buscando realizar um consenso entre os diversos interesses e 

representações políticas.  

Grosso modo, Vossa Excelência, só é possível haver justiça onde há 

esclarecimento e bom senso. Contamos com vosso justo entendimento de tudo que está 

em jogo neste momento e, na expectativa de contar com vossa atenção, subscrevemo-

nos.  

 

Edson Dalmonte (Presidente) 

Cristiane Freitas Gutfreind (Vice-Presidenta) 

Rogério Ferraraz (Secretário Geral) 
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