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MOVIMENTO NACIONAL DE RESISTÊNCIA CIVIL -  
“Art. 1º O Poder emana do Povo.” – “Art. 5º II, Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude da lei”. – CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

ORIENTAÇÕES GERAIS E PAUTA PROPOSTA AOS ATIVISTAS E AO POVO 

Objetivo: impugnação imediata das eleições, destituição dos responsáveis do TSE e STF que promovem a 

desordem institucional com decisões ilegais, apoiando ou exigindo do Presidente da República a aplicação 

do Art. 142 da Constituição Federal – GLO – GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – regulamentado pelos 

artigos 15 e 16 da Lei complementar 97/99. Apoio aos caminhoneiros.  

1. O MNRC ao apoiar os caminhoneiros, nossa arma civil mais forte para protesto pacífico, 

recomenda que não radicalizem os bloqueios, pois a população é parte da nossa tropa nessa crise, 

e não se pode correr o risco de, no desabastecimento alimentar e de remédios a mesma acabar 

desistindo. Nesse sentido, a liberação de passagem nos bloqueios deve ser seletiva: comida e 

remédios.  

2. Pauta única que exige: 

a) impugnação imediata das eleições presidenciais, tanto pelas provas concretas de fraudes em 

todo o País, quanto pela ilegalidade do processo eleitoral mantida em ato de prevaricação dos 

membros do TSE e STF, e pela recusa da maioria absoluta da população perceptível em todo o 

País, em ato de desobediência civil (Art. 5º,II/CF), que não se submeterá à eleição, ilegal e 

fraudulenta, de um criminoso com diversas condenações anuladas ilegalmente pelo STF. Frise-se 

ainda, as inúmeras apreensões de dinheiro ilícito de campanha pela PF e PRF, além de 

financiamento da campanha por países da América Central (constatação/prova no Google 

AdSense) e o escândalo denominado “radiolão”. 

3. Marcar novas eleições para o dia 04/12/22 com cédulas de papel e urnas de lona para 

CONTAGEM PÚBLICA DOS VOTOS pelo melhor instrumento jurídico disponível ao Presidente; 

4. Exigir a destituição IMEDIATA dos responsáveis no STF e TSE, que vem causando rupturas 

institucionais por meio de medidas e despacho ilegais e absurdos, com a aplicação imediata do 

disposto no art. 142 da CF/88 e os artigos 15 e 16 da Lei Complementar 97/99, em ato a ser 

determinado pelo Presidente da República. Substitui-los temporariamente por juízes do STJ e 

TRFs.  

5. Denunciar às autoridade policiais imediatamente todos os atos de vandalismo, saques  e demais 

ações causadas por arruaceiros motivados com a desordem causada pela participação de um 

criminoso nas eleições, cuja responsabilidade é do STF..  

6. EVITAR a utilização da expressão “intervenção militar”, pois  a situação exige intervenção pontual 

que está garantida pelo art. 142 da Constituição Federal, evitando também consequências junto à 

comunidade internacional.  
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