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NOTA DE REPÚDIO À AÇÃO TERRORISTA PRATICADA NO DIA 08 

DE JANEIRO DE 2023 NO DISTRITO FEDERAL 

 

 

A Associação de Juristas Católicos de Aracaju (AJUCAT), diante da gravidade dos 

atos praticados no dia 08 de janeiro de 2023, atentando contra os três poderes legitimamente 

constituídos da República Federativa do Brasil, vem a público manifestar seu total repúdio e 

clamar pela responsabilização de todos os envolvidos na barbárie perpetrada contra o Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 

 

O discurso violento e preconceituoso ganhou corpo e ação. A tolerância a atos 

antidemocráticos colocou em risco a estabilidade das instituições brasileiras, conforme já 

anunciava o filósofo Karl Popper no seu paradoxo da tolerância. O lema “Deus, pátria e 

família” foi criado e reproduzido pelo fascismo (regime autoritário de extrema direita) em 

Portugal (ditadura de Salazar); no Brasil nos anos 30 (Integralismo) e agora na terceira década 

do século XXI (Bolsonarismo). 

 

Os fascistas desejam o poder e o governo pela força, utilizando o Santo nome de 

Deus em vão, para fins políticos e carnais. Além disso, desvirtuam a doutrina cristã, 

fundamentando um nacionalismo radical cristão, em total oposição aos ensinamentos 

bíblicos e Doutrina Social da Igreja. A demonização do pensar diferente,  seja de qualquer 

viés político ou religioso, ou a tentativa de deslegitimar a decisão da sociedade em uma 

democracia, jamais encontrará respaldo no ordenamento jurídico brasileiro ou sagradas 

escrituras. 

 

São inúmeras as passagens bíblicas que, em regra, determinam a obediência às 

autoridades constituídas, independente de quem sejam, e que o cristão seja pacífico e busque 

a paz:  
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“Por amor ao Senhor, sede submissos, pois, a toda autoridade humana, 

(…), praticando o bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. 

Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a 

liberdade como véu para encobrir a malícia” (I Pd 2, 13-17) 

 

“Mostre com um bom proceder as suas obras repassadas de doçura e 

sabedoria. (…) O fruto da justiça semeia-se na paz.” (Tg 3, 13-18) 

 

“Façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, 

pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que 

possamos viver uma vida calma e tranquila.” (I Tm 2, 1-5). 

 

Imperioso dizer que a história tem revelado a personalidade dos Governos 

autoritários, os quais apenas prezam pelos seus próprios interesses e de seus membros, que 

governam de modo arbitrário, sem discussão e convencimento democráticos. Logo, ao povo 

governado pelo medo e pela força resta apenas a submissão, manipulação ou 

desaparecimento, reproduzindo o ditado popular “manda quem pode, obedece quem tem 

juízo”. 

 

Nisto surge o Estado de Direito com a Revolução Francesa, rompendo o paradigma 

de governo das monarquias absolutistas, nas quais o governante era o próprio direito, 

exercendo todos os poderes de modo absoluto, para estabelecer que todos estão sujeitos ao 

império da lei, inclusive os governantes. 

 

Todavia, o Direito consubstanciado em normas jurídicas criadas por políticos 

também pode ser utilizado para legitimar violação a direitos dos seres humanos, sendo 

necessário estabelecer o Estado Democrático de Direito, no qual todas as pessoas são 

sujeitos de direitos e o fim de todas as instituições e do próprio Estado é garantir a dignidade 

da pessoa humana. 
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Nesse contexto, na sociedade civil a democracia é a única forma de governo no qual 

o poder emana do povo, e não de uma família (monárquico) ou de decisão divina (teocrático). 

O regime democrático garante a todos os cidadãos o direito de participar da política, de votar, 

ser votado, fiscalizar, criticar, controlar o poder, sem ser considerado “inimigo da nação”. 

Ademais, na repartição tripartite do poder, além de sua competência primordial, cada poder 

controla e fiscaliza o outro, buscando o equilíbrio entre eles em prol do povo. 

“A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo.” (Abraham 

Lincoln) 

 

Nos mais de quinhentos anos de história do povo brasileiro, infelizmente, apenas 

experimentamos a democracia por cerca de noventa anos não lineares. Foram quase quatro 

séculos de escravidão, colônia e império, sendo que das sete constituições brasileiras apenas 

quatro foram promulgadas por assembleias constituintes e estabeleceram governos 

democráticos (1891, 1934, 1946 e 1988). 

 

Por tais razões, esta Associação ratifica nosso compromisso com a defesa da 

Constituição Federal de 1988, das autoridades e instituições constituídas, da paz e da 

democracia, de modo que aguardamos  que os agentes públicos e privados envolvidos na 

destruição do patrimônio público e tentativa de golpe de estado sejam exemplarmente 

punidos.  

 

 

Aracaju/SE, Cúria Metropolina, 10 de janeiro de 2023. 

Festa do Batismo do Senhor. 
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