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Nota de Repúdio aos atos terroristas e nossa 
solidariedade às instituições democráticas 

 
As entidades do FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Federais, manifesta publicamente 
o total repúdio aos ataques à democracia por nazifascistas apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, 
ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023, em Brasília, DF. 

Durante o ataque terrorista contra a democracia, depredaram as instalações dos três poderes, da Presidência, do 
STF e do Congresso Nacional, destruindo mobiliário, documentos da história do País, obras de arte de valores 
inestimáveis, essa horda nazifascista, age impunemente ocupando estradas, sequestrando pessoas, e desde 
resultado das eleições, instalaram acampamento em frente aos quartéis por todo Pais, exigindo que as forças 
armadas dessem um golpe militar, fechassem o congresso e STF para implantar uma ditadura, colocando como 
ditador o ex-Presidente Bolsonaro . 

Foi fundamental a unidade de todos os setores democráticas da sociedade condenando os atos terroristas, um 
recado uníssono de que jamais nos calaremos diante de atitudes covardes e criminosos contra as instituições e a 
própria democracia. É fundamental o trabalho que vendo sendo feito pelos órgãos de polícia e justiça para a 
apuração dos danos, bem como a identificação de todo(a)s o(a)s criminoso(a)s terroristas, o(a)s cúmplices, o(a)s 
executore(a)s e o(a)s mandantes. É necessário que a mão da justiça aja pesadamente nas punições, conforme 
previsto na legislação brasileira, tratando a situação como exemplo. Não pode haver complacência ou anistia 
nestes casos, crimes desta natureza não devem ficar impune. Além disso, é necessária a imediata identificação e 
prisão do(a)s mentore(a)s, fomentadore(a)s e financiadore(a)s destes atos terroristas. 

Ao longo dos últimos quatro anos, grande parte dos brasileiros sobreviveu às ameaças nazifascistas do 
desgoverno Bolsonaro, temendo pelas suas vidas e pela volta do regime de terror da ditadura militar. Enfrentou e 
está vencendo a mais letal pandemia deste século. Conviveu com ataques sem tréguas de fakenews, perpetrados 
pelas milícias digitais, pessoas abjetas e desprezíveis do gabinete do ódio, que funcionava no palácio do planalto, 
muitos destes fascistas, muitos destes altos postos militares, lotados no núcleo de governo. 

Com muita persistência e determinação vencemos a barbárie e o medo, foram derrotados nas eleições. Mas as 
hordas nazifascistas tem células organizadas em todo o país, possuem arsenal de guerra com milhares de armas 
legalmente adquiridas por meio dos chamados CAC, mas também ilegalmente, como aquelas que foram usadas 
em atentados para tentar destruir torres de energia. 

Saudamos todas as iniciativas para corrigir os rumos e o país voltar a navegar nos mares da democracia, onde as 
instituições sejam respeitadas e o povo governado com justiça social. 

O Brasil não pode mais conviver com estes rompantes ditatoriais. É preciso combater implacavelmente as hordas 
terroristas e punir exemplarmente os criminosos que atentam contra a liberdade do povo e o direito de escolha, 
previsto nas constituição e a essencial da democracia. 

O FONASEFE expressa nossa solidariedade e estaremos unidos e lutando com os setores que defendem a 
democracia para derrotarmos este levante fascistas nas ruas do País. 

Apesar de todos os ataques, a democracia sobreviveu e segue cada vez mais forte! 
 

DEMOCRACIA SEMPRE! 
 

DITADURA NUNCA MAIS! 
Brasília(DF), 1º de fevereiro de 2023 


