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Diretrizes & Estratégias de Ação Política para Direita Conservadora Brasileira

I.

Introdução & Diagnóstico

a)

Mais de cinco décadas de ausência de uma direita conservadora
organizada como força política no país.

b)

Esse período foi acompanhado por um processo de construção de
hegemonia por parte da esquerda. Uma hegemonia que foi para além
das áreas da cultura e formação do imaginário, mas que envolveu
também as instituições de Estado.

c)

Se instituições responsáveis pela segurança do Estado e pela
integridade e preservação da Nação, tais como Forças Armadas,
Polícias, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério
Público, Partidos Políticos, a Mídia, a Economia, o Sistema de
Ensino, Família e Igreja forem ocupadas como trincheiras da causa
socialista, o Estado e a sociedade caem sem oferecer resistência.
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d) A materialização dessa hegemonia da esquerda ocorreu tanto na
esfera da cultura por meio, entre outros, da indução de
comportamentos, quanto em políticas públicas implementadas por
tucanos e petistas, nas quais é possível identificar os preceitos presentes
no assim chamado Decálogo, atribuído a Lenin, a saber:
Preceito 1:

Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual.

Pautas: ▪
▪
▪
▪

Incentivo à promiscuidade
Facilitação ao consumo de drogas
Discurso pró-aborto
Combate à autoridade paterna e materna

* Para cada item em vermelho podemos identificar uma política pública,
lei ou decisão judicial favorável.
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Preceito 2:

Infiltre e depois passe a controlar todos
os meios de comunicação.

Pautas: ▪

Ausência de vozes dissonantes na imprensa, legitimando
narrativas mentirosas. Espiral do Silêncio.

▪

Adoção do politicamente correto como norma,
por meio da corrupção da linguagem.

▪

Banalização de valores ocidentais como a própria vida,
a ética, a moralidade, o decoro e outros.
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Preceito 3:
Pautas

▪
▪
▪

Preceito 4:
Pautas ▪
▪
▪

Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os
a discussões sobre assuntos sociais.
Proliferação de associações de homossexuais, de ateus,
de sem terra, de sem teto etc.
Atenção excessiva aos “direitos das minorias”,
com ênfase nas “dívidas históricas”.
Doutrinação sobre ideologia de gênero, racismo,
feminismo, etc.
Destrua a confiança do povo em seus líderes.
Ideia de que só o sistema de “Bolsa qualquer coisa”
promove assistência à população “carente”.
Vender o voto, confiando em propostas eleitoreiras.
Aceitar vantagens imediatas no lugar de justiça,
segurança, saúde, educação etc.
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Preceito 5:

Fale sempre em democracia e em estado de direito,
mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder
sem qualquer escrúpulo.

Pautas

▪

Discurso pseudo-democrático, em qualquer segmento.

▪

Luta de classe, insegurança, impunidade,
instabilidade social em prol do autoritarismo.

Preceito 6:

Colabore para o esbanjamento do dinheiro público,
coloque em descrédito a imagem do país, especialmente
no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na
população por meio da inflação.

Pautas

Banalização da corrupção, igualando desvio de dinheiro
público a ocupar uma vaga de deficiente.

▪
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▪

Uso abusivo da afirmação de “os políticos são um
reflexo da sociedade que eles representam”.

▪

Promover o esmagamento da classe média.

▪

Falácias sobre meio-ambiente e ecologia.

Preceito 7:

Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias
vitais do país.

Pautas

▪

Incentivo à inveja e ao ódio das pessoas que trabalham
contra os que pagam os seus salários.

▪

Promoção de greves como forma de luta do
proletariado contra o setor produtivo.
7
www.criticanacional.com.br

Introdução & Diagnóstico
Preceito 8:

Promova distúrbios e contribua para que as
autoridades constituídas não possam coibí-los.

Pautas

▪

População urbana intimidada pelas ações de
black blocs e do crime.

▪

População rural acuada pelo clima de terror gerado
pelo MST, patrocinado por dinheiro público.

▪

Propostas de desmilitarização das polícias.

▪

Narrativas na imprensa favoráveis aos criminosos e
indiferentes em relação às vítimas. Ataques da imprensa
sistemáticos contra as polícias, dando voz a entidades
globalistas estrangeiras que atuam no país em favor dos
criminosos e contra as polícias.
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Preceito 9:

Colabore para a derrocada dos valores morais, da
honestidade, e da crença nas promessas dos governantes.

Pautas

▪

Acostumar a sociedade com a fraude no dia a dia.

▪

Uma sociedade formada por pessoas sem moral,
não tem moral para exigir ética e honestidade
dos seus governantes.

Preceito 10:

Catalogar todos que têm armas de fogo, para que sejam
confiscadas no momento oportuno, tornando impossível
qualquer resistência.

Pautas

▪

Narrativa de que o desarmamento reduz criminalidade

▪

Desarmamento como justificativa para o aumento dos
poderes dos governantes.
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e)

Renascimento de uma direita nacional nos últimos anos
▪ Movimento de rua contra classe política, canalizado ao impeachment
▪ Retomada de espaços na mídia eletrônica e mercado editorial
▪ Rejeição de algumas pautas da esquerda, que a população condena.

f)

A despeito desse renascimento, é fácil constatar que:
A direita não avançou em termos de organização político
▪
partidária nacional.
▪

A direita carece de lideranças políticas capazes de elaborar
uma estratégia de ação. Falta-nos estrategistas para a ação política
concreta.
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g)

Não possuímos uma estrutura nacional organizada capaz de:
▪ Oferecer respostas imediatas aos fatos políticos da conjuntura
▪ Orientar e dar diretrizes de atuação aos ativistas
▪ Antecipar cenários e estabelecer cursos de ação
▪ Reunir informações estratégicas, especialmente sobre o inimigo
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II. A Verdadeira Disputa das Próximas Eleições
a)

A primeira eleição após décadas em um ambiente de quebra
das tesouras da pseudo-polarização socialistas x comunistas.

b)

Temas que realmente interessam à população poderão ser trazidos
para a disputa. Certos consensos sobre estratégias eleitorais e de
marketing político podem cair por terra.

c)

A eleição ocorrerá em um ambiente de rejeição crescente à classe
política e a seus discursos pasteurizados.

d) O que vai estar em disputa de fato:
▪ Soberania Nacional x Submissão ao Globalismo
▪ Não será uma disputa por propostas de gestão do estado
▪ Espaço para os discursos de viés nacionalista
▪ Enfrentamento ao mundo do crime x Negação
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III. Objetivos & Justificativas Desta Proposta
a)

Não é um programa político convencional
A ação política da direita nacional deve ser pautada em uma
plataforma que reúna as principais demandas da sociedade brasileira,
demandas essas que evidenciam o caráter conservador ainda da
maioria do povo da nação. Essa plataforma não pretende ser um
programa político convencional, pois a elaboração de um programa é
tarefa que compete a candidatos.

b)

Uma diretriz para ação política da direita
Essa proposta pretende, isto sim, ser uma iniciativa de diretriz de ação
para a direita conservadora, que contempla a esfera de atuação
institucional e pode se desdobrar na elaboração de programa político
para candidatos. Mas é fundamentalmente um instrumento de guerra
política cotidiana, que independe de calendário eleitoral.
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c)

Uma plataforma para enfrentamento aos globalistas e à esqueda
A plataforma visa também capacitar o país para fazer o embate
geopolítico contra o movimento comunista e globalista internacional.
Entendemos ser imprescindível que a nação brasileira seja preparada
para a guerra política e cultural interna que a elite de esquerda vem
travando há décadas contra o país, sem ser confrontada por isso.

d) Demarcação clara das posições políticas da direita conservadora
Essa proposta pretende condensar ou reunir um conjunto básico de
temas políticos que no nosso entender servirão para demarcar
claramente as posições da direita conservadora no escopo das questões
políticas relevantes, sejam elas da esfera institucional ou não.
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e)

Defesa da soberania nacional e da cidadania dos brasileiros
Para enfrentar os globalistas e o movimento comunista internacional
e seus aliados muçulmanos, temos que nos pautar por uma agenda
que tenha como pano de fundo a necessidade de resgatar nossa
cidadania, nossa soberania e nossa segurança nacional.

f)

Identificação da real natureza dos problemas do país
Os problemas reais do país têm a ver com as décadas de políticas
progressistas de esquerda em todas as áreas da vida pública. Têm a ver
com o crescimento do poder do estamento burocrático, com a
submissão das políticas públicas nacionais às diretrizes da ONU, com a
destruição da alta cultura, e com a colocação do país em um papel
subalterno e de coadjuvante inexpressivo na geopolítica internacional.
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g)

Não é um elenco de medidas administrativas
A plataforma política aqui apresentada trata do enfrentamento
político-ideológico contra o movimento comunista e seus aliados do
crime organizado e do mundo islâmico. Não se trata, portanto, de um
mero elenco de medidas e propostas administrativas e de gestão ou
de ação parlamentar.

h) Preparar-se para governar e também para a guerra geopolítica
Entendemos que a direita brasileira não precisa apenas se preparar
para governar ou para ter uma atuação parlamentar eficiente.
Ela precisa antes disso se preparar para, seja no parlamento ou na
presidência da república, fazer a guerra política contra a esquerda
e seus aliados islâmico-globalistas.
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IV. Os Temas Centrais desta Proposta
1)

Segurança & Defesa da Vida

2)

Tópicos de Poder Político & Organização do Estado

3)

Território Nacional & Direito de Propriedade

4)

Soberania Nacional, Imigração & Política Externa

5)

Educação

6)

Economia, Previdência, Sistema Tributário, Saúde & Infraestrutura

7)

Organização e Estratégias Políticas de Curto Prazo da Direita

www.criticanacional.com.br

17

Segurança & Defesa da Vida
1. Segurança & Defesa da Vida
a)

Revogação do Estatuto do Desarmamento e de toda e qualquer norma
regulatória que venha a ferir o direito de defesa do cidadão.

b)

Adoção de uma legislação inspirada na Segunda Emenda da
Constituição dos Estados Unidos de modo a garantir que todo
brasileiro adulto possa ter acesso legal a uma arma.

c)

Revogação do dispositivo constitucional que estabelece o limite de
trinta anos para cumprimento de pena de prisão. Revisão dos critérios
de progressão de pena, e extinção de todos os indultos. Detento
somente deve sair do presídio para atendimento médico especializado,
quando for o caso, ou quando cumprir sua pena.

d) Extinção das audiências de custódia, cuja legalidade já é por si só
questionável. Rejeição de qualquer iniciativa de desmilitarização das
polícias militares.
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e)

Tipificação clara e inequívoca do crime de terrorismo, como crime
inafiançável e ameaça à segurança nacional.

f)

Definição do crack como arma química, qualificando o traficante desta
droga como terrorista. Os dependentes químicos do crack deverão
ser considerados e tratados como vítimas de arma química.

g)

Extinção da Força Nacional de Segurança e repasse dos recursos a ela
destinados para as polícias civis e militares estaduais.

h) Aumento dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Segurança
Pública sem aumento de impostos. Revisão dos critérios para acesso de
estados e municípios aos recursos do fundo.
i)

j)

Fixação da maioridade penal em 16 anos e tipificação de crime
hediondo punível com qualquer idade.
Excludente de ilicitude para danos colaterais de ação das polícias.
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2. Tópicos de Poder Político & Organização do Estado
a)

Assegurar o disposto no artigo primeiro da CF que afirma que todo
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos.
O sistema eleitoral deverá garantir esse dispositivo por meio de:
▪

Supressão do sistema de votação por meio de urna eletrônica

▪

Proibição de apuração eleitoral secreta

▪

Extinção do fundo partidário e fim do voto obrigatório

▪

Possibilitar a apresentação de candidaturas avulsas, sem filiação
partidária

▪

Extinção gradual da Justiça Eleitoral, como parte de um processo
de desestatização das eleições no país
www.criticanacional.com.br
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b)

Alteração no mecanismo de escolha de membros do STF, que deverão
ser obrigatoriamente juízes de carreira. Fim da vitaliciedade.

c)

Revisão completa do papel e das atribuições do Ministério Público:
▪

Revisão da prerrogativa de proposição de ação penal pública

▪

Especificação mais exata da noção de direitos difusos

▪

Revisão da necessidade de estabilidade dos membros do
Ministério Pública, considerando experiências no exterior

d) Fim do mecanismo de concessão estatal para emissoras de rádio e
de televisão, limitando-se o poder público à organização técnica da
utilização das faixas de frequência e à reserva de faixas para fins de
segurança pública e segurança nacional.
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e)

Programa agressivo de privatizações, incluindo Petrobras, Correios e
bancos públicos, observado o critério de interesse nacional.
Determinadas empresas devem ficar sob controle de brasileiros natos.

f)

Suspensão e proibição de repasse de recursos públicos federais para
ONGs e entidades análogas que operam sob pretexto de trabalho social,
o que inclui MST, sindicatos e associações de toda natureza. Manter
repasses unicamente para entidades religiosas cristãs de caráter
médico-assistencial e caridoso, como APAE's e Santas Casas.

g)

Fim de todo tipo de propaganda estatal nos meios de comunicação. O
poder público federal limitar-se-á a comunicações formais para
situações de emergência ou de real interesse público.

h) Revisão do caráter semi-estatal da OAB.
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e)

Programa agressivo de privatizações, incluindo Petrobras, Correios e
bancos públicos, observado o critério de interesse nacional.

f)

Suspensão e proibição de repasse de recursos públicos federais para
ONGs e entidades análogas que operam sob pretexto de trabalho social,
o que inclui MST, sindicatos e associações de toda natureza. Manter
repasses unicamente para entidades religiosas cristãs de caráter
médico-assistencial e caridoso, como APAE's e Santas Casas.

g)

Fim de todo tipo de propaganda estatal nos meios de comunicação. O
poder público federal limitar-se-á a comunicações formais para
situações de emergência ou de real interesse público.

h) Revisão do caráter semi-estatal da OAB.
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3. Território Nacional & Direito de Propriedade
a)

Suspensão imediata de novas demarcações de terras indígenas e
extinção da Funai.

b)

Auditoria e revisão completa, com possibilidade de reversão,
de todas as demarcações realizadas nos últimos trinta anos.

c)

Aprovação de lei determinando que novas demarcações somente
poderão ser feitas por aprovação do Congresso Nacional, obedecendo
os seguintes critérios:
▪
Estabelecimento de limite máximo do total de terras demarcadas
em relação à extensão territorial nacional.
▪
Proibição de demarcações em área de fronteiras
Proibição de demarcação em áreas de riquezas minerais
▪
exploráveis
▪
Permissão para agricultura extensiva em reservas.
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d) Supressão dos dispositivos do texto constitucional que relativizam o
direito de propriedade em nome do cumprimento de sua pretensa
função social.
e)

Extinção de toda e qualquer forma de tributação sobre a propriedade
urbana ou rural.

f)

Extinção de qualquer tipo de imposto sobre herança.

g)

No que diz respeito à propriedade, o sistema tributário deverá ter
como princípio os seguintes pontos:
▪
▪
▪
▪

Nenhuma taxação sobre a propriedade
Nenhuma taxação sobre a produção e geração de riquezas
Fim da noção de progressividade e do distribuitivismo
Revisão da definição de trabalho análogo à escravidão
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4. Soberania Nacional, Imigração & Política Externa
a)

Reorientação da política externa brasileira para a defesa dos interesses
nacionais, da civilização ocidental e pela preservação da herança da
tradição judaico-cristã formadora da nação brasileira.

b)

Estabelecimento de relações privilegiadas com os Estados Unidos,
Israel, e países do leste europeu, com o abandono da orientação sul-sul
que marcou a política externa brasileira desde o fim do regime militar.

c)

Rompimento de relações diplomáticas com ditaduras de Cuba,
Venezuela e Coreia do Norte, e início imediato de relações de apoio
financeiro e diplomático aos reais opositores desses regimes.

d) Mudança da Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém, e
reconhecimento da cidade como capital única e indivisível do
Estado de Israel.
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e)

Desativação da pseudo-embaixada palestina no país e investigação de
ações potencialmente lesivas aos interesses nacionais que tenham sido
originados em suas instalações.

f)

Revogação da Nova de Imigração e revalidação do Estatuto dos
Estrangeiros, com o estabelecimento de uma política de imigração que
obedeça aos seguintes princípios:

g)

▪

Acolhimento preferencial a cristãos que sofram perseguição
religiosa pelo fato de serem cristãos.

▪

Imposição de severas restrições de segurança e exigências rígidas
para entrada de muçulmanos no país.

Suprimir o parágrafo único do Artigo 4 da Constituição Federal que
fala de integração latinoamericana.
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h) Promover a saída do país do Mercosul, Unasul e Ursal e de todo
qualquer acordo multilateral que, sob pretexto de livre comércio,
represente restrições ao interesse soberano do país de promover
acordos bilaterais com qualquer país do mundo.
i)

Abandonar unilateralmente o bloco do BRICS.

j)

Redefinir as relações do país com a ONU e demais entidades globalistas
que atuam contra a civilização ocidental. Essa redefinição deverá
contemplar, entre outros, os seguintes pontos.
▪

Uma política de estado soberano pautada pela recusa sistemática
em adotar diretrizes da ONU nas políticas públicas em todas as
áreas, especialmente em segurança pública, imigração, saúde,
meio ambiente e outras.
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▪

Estabelecer um prazo formal limite para que todos os escritórios
de agências, órgãos e representações da ONU e suas agências no
país sejam fechados.

▪

Reconhecimento formal da tese de aquecimento global
antropogênico como sendo pseudo-ciência e não submeter
nenhuma política pública a essa tese.

▪

Iniciar um processo de negociações com governos dos Estados
Unidos, Israel, Austrália, Portugal e países do leste europeu para
promover em médio prazo a saída conjunta das Nações Unidas,
não mais reconhecendo a legitimidade de suas decisões.
Esse processo deverá ser acompanhado da redução progressiva
de repasses de recursos públicos para a entidade, até sua
completa extinção.
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k)

Anunciar a saída do país de acordos climáticos multilaterais, em
especial o Acordo de Paris, e quaisquer outros acordos que imponham
restrições à atividade econômica nacional sob pretexto de proteção
ambiental ou climática.

l)

Rompimento com quaisquer outros acordos multilaterais que
claramente atentem contra a soberania nacional e que representem
uma ingerência em assuntos internos, especialmente os acordos
firmados sob pretexto de garantia de direitos humanos.
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5. Educação
a)

Legalização e reconhecimento formal do home schooling, ou educação
domiciliar, devolvendo às famílias o direito de educar seus filhos.

b)

Extinguir a obrigatoriedade dos pais de colocar filhos em escola.

c)

Estabelecimento de um programa temporário de subsídios públicos
para as famílias de baixa renda para despesas de educação domiciliar.

d) Extinção gradual das universidades públicas e início de um programa
de incentivo para investimentos privados em ciência e tecnologia.
e)

Fim de toda legislação de cotas raciais e estabelecer sua proibição.
Revogação do art. 8 incisos 8 e 9 da lei Maria da Penha, que abrem
brechas para a permissão para a ideologia de gênero nas escolas.
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f)

Abandono do BNCC e de qualquer proposta de núcleo comum em nível
nacional. Em seu lugar, estabelecer unicamente a obrigatoriedade do
ensino da norma culta do idioma nacional, da lógica formal e da
matemática, da história e da geografia nacionais e fundamentos de
ciências naturais.

g)

Iniciar processo de transferência de todas as escolas públicas de
ensino fundamental e médio para os municípios. Fim do monopólio da
profissão de professor para quem faz licenciatura.

h) Adoção de métodos de organização e de gestão dessas escolas com
base nas experiências bem sucedidas de escolas administradas pelas
Forças Armadas ou pelas Polícias Militares.
i)

Retomada efetiva do alistamento militar obrigatório para homens com
aumento do prazo de serviço militar para dois ou três anos. Incentivar
ou tornar obrigatíro o serviço militar para mulheres, fazendo o serviço
militar uma etapa de complementação da formação educacional.
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Economia, Previdência, Saúde, Sistema Tributário
6. Economia, Previdência, Sistema Tributário,
Saúde & Infraestrutura
▪ Privatizações
▪ BNDES: extinção
▪ Acordos bilaterais e abandono do multilateralismo
▪ Fim da taxação da produção
▪ Incentivo à previdência privada
▪ Extinção progressiva do SUS
▪ Fim de regulações ambientais para obras de infraestrutura

Esses tópicos serão objeto de seminários que o Crítica Nacional irá
promover ainda nesse segundo semestre e que contará com a
participação de especialistas nessas áreas.
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7. Organização da Direita & Estratégias de Curto Prazo
a) Pauta prioritária: transparência no processo eleitoral
b) Rechaço a qualquer proposta de Constituinte imediata
c) Organização Efetiva da Direita
▪ Qualificar melhor nosso discurso para público mais amplo
▪ Melhorar a comunicação de nossa pauta para além das redes
sociais
▪ Formação de um Grupo de Trabalho empenhando em criar uma
Central de Inteligência e Contrainformação da Direita.
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