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O COPAJU – Comitê Panamericano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e a Doutrina 
Franciscana – foi constituído na data de 04 de junho de 2019 na Cidade do Vaticano, 
mediante Ata Constitutiva subscrita por Sua Santidade o Papa Francisco. Entre seus 
objetivos e propósitos se encontram o de gerar uma ferramenta de caráter permanente, 
que tenha por objeto central o de fomentar a exigibilidade e justiciabilidade dos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), buscando a eficácia desses direitos 
em prol das pessoas mais vulneráveis, bem como o de denunciar e tornar públicas 
situações que vulnerem os Direitos Humanos, especialmente os direitos econômicos, 
sociais, e culturais das pessoas, de maneira individual ou coletivamente. 
 
Por meio de sua Junta Promotora, constituída por membros representativos de diversos 
países das Américas, abaixo assinados, o COPAJU vem a público manifestar seu repúdio 
aos atos antidemocráticos praticados por membros de grupos de extrema-direita na 
data de hoje, que atingiram as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do 
Supremo Tribunal Federal, com destruição do patrimônio público, inclusive móveis 
históricos, obras de arte, monumentos, prédios históricos. Estes atos, cujo objetivo seria 
provocar um golpe de Estado, devido à não-aceitação do resultado das eleições para a 
Presidência da República, aconteceram com o agravante de terem tido a conivência de 
autoridades governamentais distritais, incumbidas de evitar que chegassem ao extremo 
a que chegaram. Além disso, há informações de que tenham sido financiados por parte 
da classe empresarial. 
 
Ainda que em momentos anteriores de crise extrema da institucionalidade no Brasil, 
nunca se viu uma afronta tão direta aos Poderes da República. Permitir que os vândalos 
ingressassem nos prédios-sede dos Poderes, sem qualquer contenção, destruindo de 
forma acintosa tudo o que encontraram pela frente, deve acarretar a responsabilidade 
das autoridades que se omitiram ante o dever de protegê-los. É preciso tomar todas as 
medidas possíveis para assegurar a democracia e frear a escalada da violência, evitando, 
assim, que sejam causados mais danos irreversíveis, não apenas ao patrimônio material, 
mas também a bens imateriais de grande valor para os povos integrantes da sociedade 
brasileira. 
 
Cabe ao Poder Judiciário ser o garante último da democracia e do equilíbrio entre os 
Poderes. Uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, 
é uma afronta a todo o Sistema de Justiça. O COPAJU, criado com a finalidade de 
fomentar a independência judicial e a justa distribuição dos direitos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais àqueles que mais deles precisam, não pode deixar de repudiar 
esta afronta e de conclamar às autoridades competentes para que não se deixe de 
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responsabilizar os autores das agressões, seus financiadores e organizadores, e as 
autoridades omissas. 
 
Cidade Autônoma de Buenos Aires (sede Junta Promotora de COPAJU), 08 de janeiro de 
2023. 
 
Dr. Roberto Andrés Gallardo – Presidente – República Argentina 
 
Dra. Ana Inés Algorta Latorre –Vice-presidenta - República Federativa do Brasil 
 
Dr. Daniel Urrutia Laubreaux – República de Chile 
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