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VEJA NESTA EDIÇÃO:
- Nota de repúdio do Sindilex aos atos terroristas em Brasília
- Notas de repúdio das principais entidades sindicais do país
- Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República 

Sindilex repudia atos 
terroristas em Brasília 
e pede punição dos 
responsáveis



O Sindilex, Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e 

do Tribunal de Contas do Município de São Paulo repudia os 

atos de violência e vandalismo praticados por apoiadores do 

extremismo de direita, tipificados como atos terroristas, que 

ocorreram no último domingo, 08 de janeiro. 

Acompanhando a Pública Central do Servidor e demais 

Centrais Sindicais, o Sindilex considera inaceitáveis os atos de 

destruição do patrimônio público e de ataque às instituições e 

exige a imediata apuração e prisão dos responsáveis além dos 

financiadores dessa barbárie que se acobertam no anonimato 

das redes sociais.

Os terroristas não apenas depredaram o patrimônio público, 

mas desrespeitaram o povo e sua escolha soberana e nada 

têm de patriotas, pelo contrário, são golpistas que agridem a 

democracia e o Estado de Direito.

Atitudes extremistas não podem ser toleradas. Uma sociedade 

democrática não pode conviver com atos abomináveis de 

violência que destroem a imagem internacional do país, 

desestabilizam a economia e afetam o movimento de 

reconstrução do Brasil, prejudicando diretamente a população.



SINDICALISMO PELO BRASIL

Centrais condenam atos de vandalismo e exigem 
medidas enérgicas e exemplares contra terroristas
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 CONACATE também publica Nota de Repúdio
“(in)competências resultam neste 08/01/2023”

Lamentavelmente inequívoca, desponta a responsabilidade do Governo 
do DF e da direção de sua Segurança Pública, nunca de suas corporações. 
Mostram também, e mais uma vez, o quão imperiosas são as estruturas de 
Estado, concursadas, terem total autonomia para cumprir e fazer cumprir 
suas obrigações para com o Estado, não para com governos.

Tantos são os ingredientes, temperos e personagens envolvidos que 
nem os livros de História conseguirão contar em sua plenitude. Sobram 
trapalhadas, planejamentos e falta desses, ações e omissões ordenadas e 
ou desordenadas. 

A CONACATE reitera que se respeite os Poderes da República, a Democracia 
e se solidariza com as diversas NOTAS PÚBLICAS emitidas pelas entidades 
que a compõem. São a expressão de sua amplitude.

Que manifestações por atos criminosos, que agridem a Lei e a Ordem 
não se repitam. Temos um país com graves questões sociais, sanitárias e 
econômicas a serem resolvidas e precisamos de uma sociedade com foco e 
pacificada, missão das autoridades eleitas.

Que os Três Poderes saiam fortalecidos e articulados pelos bons 
encaminhamentos da Nação.

Brasília, 08 de janeiro de 2023

CONACATE Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas 
de Estado

FEBRAFISCO - Federação dos Sind. das Carreiras da Adm. Tributária 
da União, Estados e DF



FENAGUARDAS - Federação Nacional dos Sindicatos dos Guardas 
Municipais

FENALE - Federação Nac. dos Servidores dos Poderes Legislativos 
Federal, Estaduais e do DF 

FENALEGIS - Federação Nacional dos Serv. dos Legis. e Tribunais de 
Contas Municipais

FENAPEF - Federação Nacional dos Policiais Federais

FENAPRF - Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais

FENASTC - Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de 
Contas

SINDILEGIS - Sindicato dos Serv. do Poder Legislativo Federal e do 
Tribunal de Contas da União

ABC - Associação Brasileira de Criminalística

ADPJ - Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária

ANAFISCO - Associação Nacional dos Aud. Fiscais de Tributos dos 
Municípios e Distrito Federal

ANEINFRA - Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em 
Infra Estrutura
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 Sindilegis repudia invasão e depredação do 
Congresso Nacional

O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de 
Contas da União (Sindilegis), legítimo representante dos servidores da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do TCU, vem a público manifestar 
seu mais absoluto repúdio à invasão do Congresso Nacional, neste domingo 
(08/01), por criminosos que questionam o resultado das eleições. A Praça 
dos Três Poderes foi transformada em um campo de guerra e o Palácio do 
Planalto e o Supremo Tribunal Federal também foram invadidos.

Fotos e vídeos que circulam na televisão e na internet revelam a destruição 
do Palácio do Congresso – Casa onde atuamos a serviço da população 
e patrimônio de todos os brasileiros. Janelas quebradas, mobiliários 
centenários destruídos, objetos e obras de arte saqueadas e, acima de 
tudo, a soberania do Parlamento atacada por terroristas que se consideram 
acima da lei.

Enquanto sindicalistas e entidade apartidária, o Sindilegis entende e 
respeita manifestações e protestos por um país melhor. No entanto, jamais 
aceitará a ação violenta como instrumento legítimo para fazer prevalecer 
uma vontade.

O Sindilegis se solidariza com todos os servidores do Legislativo e outros 
que tiveram sua integridade ameaçada e pede que as forças de segurança 
resgatem as sedes dos três Poderes e protejam o patrimônio brasileiro da 
ação dos criminosos.
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GOVERNO FEDERAL

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes 
da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio 
aos atos golpistas de 08/01 em Brasília
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

TCMSP endossa Nota de Repúdio da 
ATRICON e outras entidades

Em sintonia com a nota da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil), o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
repudia os ataques contra os prédios e as instituições dos três poderes da 
República e vem a público reafirmar o seu compromisso em defesa do Estado 
Democrático de Direito.

Nota de repúdio Atricon, Abracon, CNPTC e IRB

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios (Abracom), o Conselho Nacional de Presidentes 
dos Tribunais de Contas (CNPTC) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) 
vêm a público expressar seu veemente repúdio quanto aos atos 
praticados contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o 
Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo.

A Democracia é a base de qualquer sociedade livre, justa e solidária, 
o que, por sua vez, constitui objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil. As instituições que hoje estão sob ataque são 
os verdadeiros pilares da democracia, sendo um indissociável em 
relação ao outro.

Considerando que os atos de violência e de depredação do 
patrimônio público, além de imorais e inaceitáveis, ofendem de 
forma grave o Estado de Direito, a Democracia e a República,
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Ousar lutar. Ousar vencer.

as entidades integrantes do Sistema Tribunais de Contas 
defendem a imediata apuração dos fatos e a responsabilização dos 
envolvidos. Não há espaço, em uma sociedade livre e republicana, 
para quaisquer agravos à ordem democrática, nem tolerância 
em relação aos atos que os concretizam. É necessária a imediata 
restauração da ordem, com o devido respeito à lei.

Manifestam, os signatários, de igual modo, sua total solidariedade 
às instituições, e o firme propósito de zelar por suas competências 
e pela legitimidade das autoridades legalmente investidas. E a 
convicção de que nenhuma agressão será tolerada, e nem será 
capaz de colocar em risco a Democracia no país.

Brasília, 08 de janeiro de 2023.

Cezar Miola, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon).

Joaquim Alves de Castro Neto, presidente da Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e do Conselho 
Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).

Edilberto Carlos Pontes Lima, presidente do Instituto Rui Barbosa 
(IRB).


