
Nota pública da Data Privacy Brasil sobre os
atos antidemocráticos de 08 de janeiro de 2023

A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa e o Data Privacy Brasil Ensino vêm à público ma-
nifestar sua preocupação e repúdio aos atos antidemocráticos ocorridos no Palácio do Planalto, 
Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal na tarde de domingo, 08 de janeiro de 2023.

Como entidades de ensino e de pesquisa de interesse público, primamos pelos valores da demo-
cracia e do Estado Democrático de Direito e repudiamos as tentativas de subversão da ordem 
política democrática. Em notórios atos contrários aos valores da Constituição Federal, cidadãos 
voltaram-se contra os poderes instituídos e provocaram danos aos bens e valores republicanos. 
Além da depredação e destruição, ameaçaram e agrediram jornalistas realizando seu trabalho. 
São inadmissíveis as tentativas de violência e intimidação das instituições democráticas.

As ações de cunho criminoso, fascista e terrorista não devem ser confundidas com os direitos 
conquistados a duras penas após longo período de ditadura militar, como o direito à livre organi-
zação e o direito à liberdade de expressão. Portanto, devemos aprender com o passado, refletir 
sobre a ausência dos órgãos de segurança pública em um momento de evidente atentado aos 
Três Poderes e punir no rigor da lei todos os crimes contra o Estado Democrático de Direito. 
Anistia nunca mais.

Conforme afirmado na carta aberta Responsabilizar o golpismo, reafirmar a democracia assi-
nada pelo Pacto pela Democracia, “a sociedade civil organizada, que vem trabalhando perma-
nentemente pela manutenção do espaço democrático do país, condena os atos criminosos dos 
manifestantes radicais extremistas e conclama por ações rigorosas e imediatas”.

Esperamos que as ações de responsabilização sejam firmes e enfáticas, seguindo os ditames 
do devido processo legal e garantia de direitos fundamentais.

A nossa jovem democracia foi conquistada através da luta histórica do povo brasileiro e será 
mantida com a ampla participação e manifestação de cada um. Incentivamos a participação 
nos atos pela democracia no dia de hoje, 09 de janeiro de 2023.

São Paulo, 09 de janeiro de 2023.

Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa Data Privacy Brasil Ensino

https://www.pactopelademocracia.org.br/blog/responsabilizar-o-golpismo-reafirmar-a-democracia

