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NOTA DE PARABENIZAÇÃO 
 

 
A Comissão Justiça e Paz de Brasília-CJP/DF parabeniza o povo brasileiro pela reafirmação da 

escolha pela democracia nas eleições deste domingo, 30 de outubro de 2022, quando mais de 124 

milhões de brasileiras e brasileiros compareceram às urnas, decidindo o futuro da nação e elegendo 

o Presidente da República que regerá o país nos próximos quatro anos. 

Oportuno, igualmente, saudar o Tribunal Superior Eleitoral, bem como todos os servidores e 

voluntários da Justiça Eleitoral, por terem assumido o papel de bastiões da democracia, 

proporcionando ao povo brasileiro tranquilidade, harmonia e paz para que pudesse escolher o 

mandatário maior da República, de modo livre e espontâneo, garantido pelo sigilo do voto, valendo-

se de um sistema de votação seguro, transparente e auditável. Tal sistema garante aos brasileiros e 

brasileiras, e a todas as nações do mundo, a mais absoluta transparência e garantia de que o pleito 

de 2022 foi fidedigno e manifestou a vontade da maioria da população brasileira. 

A CJP-DF também parabeniza toda sociedade civil organizada, bem como cada cidadão e cidadã 

que individualmente, em seus pequenos e grandes gestos, cotidianamente demonstrou que o Brasil 

deve ser regido por um Estado Democrático de Direito baseado nos pilares fundamentais da 

humanidade, que são a plena democracia, os direitos humanos e os direitos fundamentais. 

Esta Comissão Justiça e Paz de Brasília, com muito júbilo e confiança, parabeniza o novo Presidente 

da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelos votos de mais de 60 milhões 

de brasileiras e brasileiros, tornando-se o cidadão para o qual o povo brasileiro mais vezes designou 

sua confiança como chefe do Executivo, e, portanto, o cuidado de suas vidas e da nação. 

Por fim, desejamos ao novo Presidente da República que seu governo reflita tempos de Paz, Justiça 

Social, Direitos Humanos e muita felicidade para todo o povo brasileiro. 
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