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NOTA DE REPÚDIO À TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO 

 

 

A Auditoria Cidadã da Dívida repudia veementemente a tentativa de golpe de 

Estado ocorrida neste domingo, 8 de janeiro de 2023, por meio de invasão e depredação 

das sedes dos três Poderes da União - Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo 

Tribunal Federal - com atos de vandalismo que provocaram danos irreparáveis ao 

patrimônio público e ao povo brasileiro. 

 

A inaceitável omissão das autoridades responsáveis pela segurança pública no 

Distrito Federal restou evidenciada em inúmeras imagens e informações já divulgadas, por 

isso nos somamos às diversas entidades que exigem o máximo rigor na apuração dos fatos, 

com identificação e consequente punição de todos os envolvidos: organizadores, 

viabilizadores e participantes deste intolerável ataque ao Estado Democrático de Direito. 

 

Nosso país precisa avançar para alcançar a plena democracia, caracterizada pela 

igualdade de oportunidades e vida digna para todas as pessoas, com instituições públicas 

atuantes, voltadas ao nosso desenvolvimento socioeconômico e pautadas pela ética e 

respeito à Constituição Federal, às pessoas e ao meio ambiente. A barbárie que assistimos 

neste domingo caminha em sentido inverso e representa repudiável retrocesso que deve ser 

urgentemente coibido e punido.  

 

Seguiremos firmes com nossa atuação cidadã, cumprindo o nosso papel social na 

luta pela completa transparência das finanças públicas e exigência de realização da 

auditoria da dívida pública, prevista na Constituição Federal, para que sejam enfrentados 

os mecanismos financeiros que desviam recursos públicos e impedem os investimentos 

necessários para o avanço da plena democracia em nosso país.  

 

 

Brasília, 9 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Maria Lucia Fattorelli 

Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 
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