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NOTA DE REPÚDIO | Em defesa do Estado Democrático de Direito e pela punição dos 

envolvidos no atentado em Brasília. 

 

Desde o anúncio do resultado do processo eleitoral, em 30 de outubro, que decretou a vitória de Luís 

Inácio Lula da Silva (PT), assistimos preocupados os fechamentos de rodovias, ocupações e piquetes em 

frente aos quartéis militares, e depredações de espaços públicos em Brasília/DF, por grupos 

antidemocráticos que não aceitam o resultado das urnas. 

Neste fim de semana, com a leniência de certos membros e responsáveis por instituições de segurança 

pública, foram realizados atos que só podem ser classificados como terrorismo contra os três poderes da 

nossa República. 

A Associação dos Professores da PUC-Campinas (APROPUCC) vem a público manifestar seu repúdio aos 

atos antidemocráticos e violentos deste domingo (8), em Brasília/DF, que resultaram na invasão e 

depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do prédio do STF (Supremo Tribunal 

Federal). Houve dano à estrutura dos prédios, móveis e também às obras de arte neles abrigadas, 

resultando em um prejuízo que não pode ser contabilizado. 

Os ataques representam uma afronta ao Estado Democrático de Direito e um desrespeito gravíssimo aos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Afrontas e desacatos criminosos que questionam violentamente a lisura do processo eleitoral e o 

resultado das urnas não podem ser tolerados. Grupos que se organizam para pedir o retorno da ditadura, 

que se armam para impor sua vontade, não estão defendendo a soberania popular, que se expressa pelo 

voto e pelos mecanismos de participação democrática. Tais grupos pretendem impor sua vontade pela 

força, criando um clima de medo e terror. É preciso expor quais são os grupos e indivíduos que lucraram 

e querem continuar lucrando com o desmonte das estruturas da nossa República tão arduamente 

construída. 

Longo será o caminho pela reconstrução do nosso país, com a implantação de políticas públicas que 

combatam o desemprego, a fome, as doenças, a miséria e o desmonte da educação. 

Desta forma, a APROPUCC soma-se ao aos defensores da democracia e das liberdades que exigem a 

apuração dos fatos, a punição de todos os envolvidos.  

Seguimos em vigília cívica pela defesa do Estado Democrático de Direito e da soberania popular. 

Convidamos todos ao Ato pela Democracia, que acontece nesta segunda-feira (9), às 17h, no Largo do 

Rosário, no Centro de Campinas. A violência reacionária não pode nos silenciar. 

 

Campinas 9 de Janeiro de 2023. 
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