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Brasil, 25 de setembro de 2020.
Offio n 77/2 0 0
Ref : Ameaças à minha vida e violênfia polítfa fontra mulheres no Brasil
Ms Agnes Callamard
Relatora Especial da ONU para Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais

Ms E Tendayi
Relatora Especial da ONU em formas contemporâneas de racismo discriminação racial,
xenofobia e intolerâncias relacionadas.
Ms Mary Lawlor
Relatora Especial da ONU na situação de defensores de direitos humanos.

Prezadas Sra Callamard, Sra Tendayi e Sra Lawlor,

No ano passado, escrevi para a Sra. Callamard e a Sra. Tendayi para relatar sobre o
aumento da violência estatal no Brasil e como eu via as ameaças dirigidas a mim como
parte desse ambiente violento. Tanto o governo federal quanto o estadual negaram
qualquer tipo de proteção a mim.

Tenho recebido ameaças contra minha vida desde minha primeira eleição em 2016
para a Câmara Municipal de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A princípio, não
percebi o quão sério esse tipo de intimidação pode ser. Porém, após o assassinato da
minha companheira e amiga Marielle Franco, eleita no mesmo ano para a Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, percebi o perigo real.

Infelizmente, desde então, nada mudou. O assassinato de Marielle permanece sem
solução: ainda não sabemos quem ordenou a morte e o porquê. Ao mesmo tempo, a
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violência do Estado só aumenta. Em 2019, apenas no estado do Rio de Janeiro as
forças policiais mataram um número recorde de 1.814 pessoas.

Como se as ameaças anteriores à minha vida não bastassem, poucos dias depois do
nascimento de minha flha recebi novas. Em junho de 2020, a linha direta de denúncias
de crimes do Rio de Janeiro “Disque Denúncia” notifcou a Câmara dos Deputados que
havia mais de cinco gravações de pessoas falando sobre o planejamento de meu
assassinato.

Desde então, sou escoltada pela Polícia Legislativa. No entanto, não tenho informações
sobre as investigações em andamento, sobre quem está fazendo essas ameaças e o
porquê.

Como deputada eleita, defensora dos direitos humanos e negra que se identifca com
as lutas contra o racismo, a misoginia e outras formas de intolerância, vejo as ameaças
dirigidas a mim como uma ameaça à própria democracia. A violência política contra as
mulheres, especialmente mulheres negras, tem diversos impactos em nossas vidas e
pode impedir que novas lideranças e defensoras de direitos humanos, como eu,
ocupem espaços de poder.

Assim, peço humildemente o seu apoio para:
- Exigir respostas do Estado Brasileiro sobre quem mandou matar Marielle Franco;
- Condenar as ameaças contra minha vida e exigir esclarecimentos da missão brasileira
na ONU sobre as investigações em andamento sobre elas;
- Instar o Estado brasileiro a apresentar um plano para proteger as mulheres,
especialmente as mulheres negras, de sofrerem violência política.

Atenciosamente,
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