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Aproximadamente às 15:00, do dia 08/01/2023, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto
(Sede do executivo brasileiro) e o prédio do Supremo Tribunal Federal, foram atacados por
vândalos, contrários ao resultado das eleições de 2022. Os prédios, obras do consagrado
arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, e símbolos da democracia brasileira, foram atacados e
depredados, até a intervenção das forças de segurança do Distrito Federal, que demoraram a
agir em razão de Anderson Torres (ex Ministro da Justiça e então Secretário de Segurança
Pública do DF) ter se ausentado do país, gerando ausência de comando e falta de coordenação
nas forças de segurança. O ato já está sendo comparado ao Ataque ao Capitólio perpetrado
após a derrota de Donald Trump nos EUA, e já repercute internamente e externamente.

CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS

Logo após as invasões em Brasília, o
presidente Lula, que se encontrava no
interior de São Paulo, se pronunciou de
maneira dura, responsabilizando o
presidente Bolsonaro, e as autoridades
políticas do Distrito Federal, decretando a
intervenção federal na Segurança Pública
no DF. Assim as forças de segurança do
estado passarão a responder ao interventor
nomeado, Ricardo Cappelli, e não mais às
autoridades do estado. O ato ainda precisa
ser confirmado pelo Congresso Nacional.
Essa foi apenas uma das consequências
diretas, dentre as quais podemos destacar:

● Apesar de o Legislativo
encontrar-se em recesso, uma série
de reuniões entre os Deputados, e
entre os Senadores foram
convocadas para tratar do tema.

● Logo após o início do ato o então
Secretário de Segurança Pública do
DF, Anderson Torres, foi exonerado
pelo Governador do Estado.

● A Advocacia Geral da União
solicitou junto ao STF, entre outras

coisas, a prisão de Anderson
Torres, e de diversos
manifestantes. Além disso, também
fez requerimentos demandando
que as plataformas digitais e as
redes sociais desmonetizem
conteúdos que façam apoiem os
atos antidemocráticos.

● O Ministro da Justiça, Flávio Dino, e
o Senador Randolfe Rodrigues se
pronunciaram afirmando que irão
solicitar a retirada imediata de
manifestantes que se encontrem
acampados em outros prédios
públicos e em quartéis do exército.

● Foram feitos requerimentos para o
Tribunal de Contas da União, para
que façam um levantamento da
extensão e do valor do danos
causados, para que os
responsáveis sejam
responsabilizados civilmente e
financeiramente, já que diversas
obras de arte e móveis históricos
foram danificados ou destruídos.
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● O exército colocou 2,5 mil homens
de prontidão.

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Logo após o início dos atos, diversas
autoridades internacionais passaram a se
pronunciar condenando os ataques e
reiterando o apoio às instituições e à
democracia brasileira. Dentre as principais
mensagens destacamos:

Gabril Boric, Presidente do Chile: “O
governo do Brasil tem todo o nosso
respaldo diante deste covarde e vil ataque à
democracia.”

Pedro Sanchéz, Primeiro Ministro da
Espanha: demonstra “todo o seu apoio ao
presidente Lula e às instituições livres e
democraticamente eleitas pelo povo
brasileiro.”

Antony Blinken, Secretário de Estado do
Governo dos EUA, afirmou que apoia o
presidente Lula na adoção de medidas que
ponham um fim nessas ações.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia,
declarou que há uma urgência na
convocação de uma reunião da OEA para
discutir a prevenção de atos
antidemocráticos na região.

Ignacio Ybañez, embaixador da União
Européia no Brasil, declarou que está
seguindo o desenvolvimento dos atos com
grande preocupação e declarou todo o seu
apoio às instituições brasileiras
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