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Brasília/DF, 07 de julho de 2022. 

Exmo. Sr. 

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO 

Vice Procurador Geral Eleitoral  

NESTA 

 

Senhor Vice Procurador, 

 

O PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, em resposta às comunicações e 

solicitações, informa que ainda em 2019, em seu Setorial de Mulheres e no Encontro 

Nacional de Mulheres do partido deliberou sobre o tema da violência política e de 

gênero, o Diretório Nacional adotou resolução em março de 2022 com uma série de 

regras e orientações internas em favor do combate às violências de gênero e política 

e que o partido vem adotando, desde o início dos mandatos em 2018, algumas 

iniciativas de denúncia e pedido de providências em favor de suas e seus membros, as 

parlamentares, em especial. 

Solicitando escusas pelo não envio após o deliberado, fazemos chegar a V.Excia. o 

documento aprovado no início do ano. 

Aproveitamos a oportunidade para realçar que o PSOL participa das iniciativas do TSE 

sobre o tema, que em 2020 realizou audiências com o Min. expresidente do Tribunal, 

Roberto Barroso, e, também, com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(PFDC), tratando das graves ameaças de morte à parlamentares do partido e que, 

também porque tem sofrido intensamente as violências cotidianas contras as 

parlamentares do partido, que gostaria de se associar de modo especial às iniciativas 

do MP. 

Informamos, ainda, que foi criada no âmbito do PSOL uma nova secretaria, de 

Segurança Militante, que vai monitorar e tratar especificamente do tema, dada sua 

gravidade e repercussão. 
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Neste sentido, levamos ao conhecimento de V.Excia. material anexo que compila os 

casos graves acontecidos neste último período contra parlamentares do PSOL. 

Por fim, diante da gravidade das denúncias e com a proximidade do pleito eleitoral, o 

partido enviará neste mês de julho de 2022, ofício a diversos órgãos e instâncias dos 

Poderes ligadas e responsáveis pelo tema da violência, em que pugnará para que as 

instituições brasileiras tomem as medidas cabíveis com o objetivo de garantir o 

ambiente seguro de campanha para todas as candidatas e todos os candidatos. 

Assinado pelas parlamentares do PSOL, será encaminhado ao STF, TSE, OAB, CNJ, 

PGR, Procuradoria Eleitoral (PGE), presidências da Câmara e do Senado, presidências 

das Comissões de Direitos Humanos das duas Casas, e também seguirá para a ONU e 

OEA. 

Uma vez mais rogando escusas pelo atraso no envio das informações, renovamos os 

votos de consideração, 

Atenciosamente, 

 

 

 

_____________________________________ 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 

Presidente Juliano Medeiros 
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Ofício nº XXXXX 

 
 

Brasília, 07 de julho de 2022.  
 
 
 

A Sua Excelência o Senhor/ à Senhora  
Nome 
Função/Cargo 
 
Assunto: Pedido de providências em relação às ameaças de violência política contra 
parlamentares do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).  
 
A Sua Excelência o Senhor/ à Senhora Função/Cargo 
 
Nós, Parlamentares do PSOL, subscritoras e subscritores do presente ofício, 
dirigimo-nos à Vossa Excelência para denunciar e pedir providências em relação às 
ameaças de violência política, de violência de gênero, de transfobia e de violência 
racial, contra parlamentares do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 
 

1. Antes de abordar as diversas denúncias de violência política que serão 
elencadas neste ofício, é necessário explicitar o conceito de violência política. 
Define Flávia Biroli, professora de Ciência Política da Universidade de Brasília1:  

Quando damos nomes às coisas, fica mais fácil reconhecer fenômenos 
que existem, mas que nem sempre são percebidos como um problema 
coletivo. As mulheres que atuam na política, como candidatas ou eleitas, 
as mulheres defensoras e ativistas de direitos humanos, contam inúmeras 
histórias sobre assédio, ameaças, ataques. Quando reconhecemos que 
este é um problema coletivo que atinge as mulheres justamente porque 
avançam em espaços historicamente masculinos e colocam em xeque 
hierarquias, passa a ser evidente que é preciso encontrar alternativas para 
além de casos individuais.  

Na literatura internacional e nos documentos que vêm sendo publicados 

 

1Disponível em: https://marcozero.org/combater-a-violencia-politica-de-genero-e-dever-da-
sociedade-defende-flavia-biroli/ 
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pelas Nações Unidas, considera-se que essa violência se apresenta de 
diferentes maneiras – física, sexual, psicológica, simbólica e econômica – 
e atinge as mulheres de modo variado, dependendo das clivagens e 
conflitos em contextos específicos – no nosso caso, raça, sexualidade e 
também o perfil de ativistas em áreas e temas de maior conflito tornam 
as mulheres alvos dessa violência com maior frequência, o que não 
significa que outras mulheres não a sofram.  

 

2. No Brasil, a violência política é um fenômeno que cresce a cada dia, 
sobretudo em relação às mulheres, LGBTI+, negros/as, indígenas e a outros 
segmentos oprimidos nos espaços de poder e decisão. 
 

3. Com frequência crescente, tais atos são perpetrados contra quem se dispõe 
a enfrentar pleitos eleitorais e assumir posições de liderança e direção 
política, das mais distintas formas, seja no local de trabalho, na comunidade 
ou nas redes sociais. Também é vítima quem atua nos sindicatos, associações 
de bairro, conselhos profissionais, organizações da sociedade civil, entre 
tantas outras organizações.   
 

4. A realidade é que, em nossa sociedade, em especial no caso das mulheres – 
em maior ou menor intensidade – nenhuma é poupada por essa forma de 
opressão que tem como objetivo final sua exclusão dos espaços de poder e 
decisão. Essa violência passa a se manifestar como obstáculos que as 
desencorajam a participar de processos eleitorais, dificultando, reduzindo ou 
mesmo eliminando suas possibilidades de serem eleitas, e afetando o caráter 
plural, inclusivo e representativo que as democracias devem aspirar. Por 
outro, para as eleitas, essa mesma violência torna muitas vezes insuportável 
ou inviável no exercício do mandato. 
 

5. Tal qual a violência doméstica, a violência política também pode ser simbólica 
(ausência de banheiros femininos em plenário, desrespeito à identidade de 
gênero, aos símbolos religiosos e marcadores culturais, falta de suporte para 
mães: berçários, creches, garantia da licença maternidade); psicológica 
(interrupção de fala, dispersão dos interlocutores, descrédito à 
argumentação, desqualificação, difamação, intimidação, classificação de 
mulheres como histéricas, gritos, ameaças, bullying homo-transfóbico,); 
econômica (desvio de recursos destinados a campanha feminina e negra ou 
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destinação desproporcional desses recursos); sexual (assédio, importunação, 
comentários relacionados ao corpo); e física.  
 

6. Para cada uma dessas categorias, poderíamos elencar uma série de episódios 
recentes que ilustram as distintas expressões da violência política de gênero 
e transfóbica, nas disputas eleitorais nos municípios ou nas casas legislativas 
– das Câmaras de Vereadoras até o Congresso Nacional.  
 

7. A Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, que estabelece normas para prevenir, 
reprimir e combater a violência política contra a mulher determina que: 
 

Art. 3º Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta 
ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os 
direitos políticos da mulher. 

Parágrafo único. Constituem igualmente atos de violência política contra 
a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, 
gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas 
fundamentais, em virtude do sexo. 

Art. 4º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 243. ...................................................................... 

X - que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em 
razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. 

...........................................................” (NR) 

“Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por 
qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato 
eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de 
dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato 
eletivo. 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é 
cometido contra mulher: 
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8. Pesquisa conjunta da Terra de Direitos e Justiça Global2 mapeou 327 casos 

ilustrativos de violência política, apontando que, entre 1º de janeiro de 2016 
a 1º de setembro de 2020, foram registrados 125 assassinatos e atentados, 85 
ameaças, 33 agressões, 59 ofensas, 21 invasões e 4 casos de prisão ou 
tentativa de detenção de agentes políticos, pré-candidatos, candidatos ou 
eleitos. Somente entre 2 de setembro e 29 de novembro de 2020, ocorreram 
109 casos de violência política e eleitoral, sendo 14 assassinatos, 66 atentados 
e 29 agressões, ameaças e invasões. E, de forma alarmante, ainda segundo o 
mesmo relatório, mulheres políticas, em especial mulheres negras, são 
desigualmente afetadas pela violência política. 

 

9. Ainda de acordo com a pesquisa, houve um aumento dos atos violentos 
contra a vida nos últimos anos. De 19 assassinatos e atentados mapeados em 
2017, passou-se para 32 em 2019. Em 2020, até 29 de novembro, registrou-
se um trágico recorde: 107 casos de assassinatos e atentados contra agentes 
políticos, um número 5 vezes maior do que o quantitativo de 2017. 

 
10. Em suma, os casos apresentados no memorial anexo ao presente ofício, são 

alguns dentre tantos na escalada do ódio. Estas/es parlamentares, 
escolhidas/os pelo voto popular, vêm sendo submetidas/os a um grau de 
violência política – de gênero e, na maioria dos casos, também racial e 
transfóbica - estarrecedor, denotando um alto nível de racismo e misoginia 
dentro dos espaços institucionais. A tentativa de intimidar essas/es 
parlamentares, com vozes ativas na política institucional, é prova disso.  

 
11. O PSOL tem sido o partido mais impactado pela intolerável violêcnia política 

que aflinge o Brasil. O assassinato brutal da vereadora Marielle Franco, em 
março de 2018, uma mulher negra, LGBTI+ e defensora dos direitos humanos, 
repercutiu no país e no mundo e ampliou o debate sobre violência política. 
Ao criar obstáculos significativos à participação política, ao bom 
funcionamento das instituições públicas, ao desenvolvimento de processos e 
direitos políticos, inclusive constrangendo, interferindo e até interrompendo 

 
2 Fonte: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/arquivos/pesquisa- violencia-politica  
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o cumprimento de mandatos eletivos, a violência política compromete a 
integridade da própria democracia. 

 
12. Diante dos atos de violência política de gênero e transfóbica cometidos 

contra diversas/os parlamentares Brasil afora, pugna-se a tomada imediata 
das providências cabíveis pelas autoridades competentes para garantia de 
uma eleição justa, segura e democrática. 
 

13. Diante da gravidade das denúncias e com a proximidade do pleito eleitoral, 
o PSOL pugna para que as instituições brasileiras tomem as medidas cabíveis 
com o objetivo de garantir o ambiente seguro de campanha para todas as 
candidatas e todos os candidatos. O custo democrático da violência política 
é muito alto. A democracia depende de eleições justas e a justiça só é plena 
quando os direitos políticos são garantidos a todas e todos de forma plena e 
igualitária.   

 

Respeitosamente,  
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O DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, em 

08 de março de 2022, resolve a seguinte RESOLUÇÃO sobre Violência Política e de 

Gênero: 

CONSIDERANDO as deliberações tomadas e aprovadas por consenso no Encontro 

Nacional de Mulheres do PSOL em 2019; 

CONSIDERANDO a competência exclusiva do Congresso Nacional do PSOL para alterar 

o estatuto partidário (art. 32, “c” do Estatuto); 

CONSIDERANDO a recentíssima realização do 7º Congresso em setembro de 2021; 

CONSIDERANDO o desenvolvimento do processo congressual antes da vigência da Lei 

14.192/21; 

CONSIDERANDO que o Congresso competente para alterar o estatuto é previsto para 

acontecer a cada 3 anos e o próximo será realizado excepcionalmente no ano de 2023; 

CONSIDERANDO que as disposições estatutárias de preparação, convocação com 

antecedência de 3 meses e mobilização nacional do congresso, demandam ao menos 6 

meses de antecedência e implicam no dispêndio de milhares de reais; 

CONSIDERANDO que o ano de 2022 é ano de eleições gerais e de mobilização de 

recursos e militância voltados ao pleito; 

O Diretório Nacional, em face da competência do art. 1, “a” e “d” do Estatuto, RESOLVE 

ESTABELECER, até que o 8º Congresso nacional do PSOL incorpore as alterações 

estatutárias previstas na Lei 14.192/21, as seguintes regras, aplicáveis à todos os diretórios 

e comissões do Partido em todo o país: 
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O PSOL veda a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de 

raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções partidárias. 

DA COMPOSIÇÃO DAS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS: 

As instâncias municipais, estaduais e nacionais do PSOL contarão com, no mínimo, 50% 

de mulheres nos espaços de direção; 

DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Fica estabelecido o seguinte procedimento homogêneo para acolher vítimas e julgar casos 

de violência sexista ou de raça cometidos por militantes e filiados do Partido Socialismo e 

Liberdade.  

1) O processo de verificação e julgamento é prioritário na comissão de ética; 

2) A comissão de ética e as instâncias partidárias competentes priorizarão o imediato 

exercício do direito violado; 

3) No processamento e julgamento dos casos, a Comissão de Ética e o PSOL devem 

proceder de modo a escutar, de maneira qualificada, as partes envolvidas nos supostos 

fatos, incluindo possíveis testemunhas. Posteriormente, adotando como metodologia a 

análise de documentos apresentados como eventuais provas e solicitação de 

esclarecimentos por escrito, quando necessario, buscando a verdade dos fatos. Também 

adotará medidas que preservem a intimidade e dignidade da vítima, podendo estabelecer 

sigilo no processo e julgamento; 

4) Os casos de violência sexista devem ser reportados à Comissão de Ética, que contará 

ainda com representante indicada pela Setorial Nacional de Mulheres para produção do 

relatório, avaliação do caso e julgamento;  
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5) É garantido o direito de defesa ao acusado, apresentado por escrito ou presencialmente 

à Comissão de Ética e representação da Setorial Nacional de Mulheres, sempre em 

separado do relato ou depoimento da vítima;  

6) São sanções previstas:  

- Advertência; 

– Afastamento das instâncias partidárias e cargos de direção;  

– Participação em atividades mistas de formação política feminista;  

– Suspensão do filiado;  

– Expulsão do partido. 

DA FORMAÇÃO POLÍTICA DO PARTIDO  

A Setorial Nacional de Mulheres do PSOL deverá, em conjunto com a secretaria de 

formação, criar campanhas de combate à violência política de gênero, assim como realizar 

formação política feminista para a militância do PSOL como uma forma de trazer 

elementos fundamentais para a sua superação. 

 

 

 

_____________________________________ 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 

Presidente Juliano Medeiros 



 

1 

 
 
 

Levantamento de situações de violência política à parlamentares do PSOL  
(Em ordem cronológica de fevereiro de 2022 a março de 2017) 

 
Incluir: 
https://psol50.org.br/debora-camilo-vereadora-do-psol-em-santos-sp-e-insultada-por-
assessor-da-camara-municipal/ 
 
09/03/2021 - No Dia da Mulher, vereadora sofre ataque machista de colega no ES 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/03/09/chequei-a-minha-roupa-diz-
vereadora-criticada-em-sessao-do-dia-da-mulher.htm 
 
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarista-vereadora-calar-boca/ 
 
 
MAIO DE 2022 - Renata Souza, Deputada Estadual (RJ) e  Benny Briolly,  vereadora do 
município de Niterói. 
O Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, atacou, de forma machista, racista 
e transfóbica a Deputada Estadual Renata Souza e a vereadora do município de Niterói, 
Benny Briolly, ambas do PSOL. Durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no último dia 17 de maio, durante discussão com a Deputada 
Estadual Renata Souza, o Deputado Estadual Rodrigo Amorim chamou a vereadora Benny 
Briolly, primeira mulher trans eleita para um cargo legislativo no Rio de Janeiro, de “boizebú”, 
e disse “que ela seria uma aberração da natureza”. 
 
O mesmo deputado Rodrigo Amorim também usou a tribuna da ALERJ para fazer insinuações 
caluniosas e difamatórias contra a deputada estadual, Renata Souza, líder do PSOL na Alerj. 
“Quanto a senhora lucrou vendendo as memórias e confidências de Marielle?”. O Deputado 
Amorim, vale ressaltar, foi eleito após quebrar uma placa em homenagem à vereadora 
Marielle Franco, junto com Daniel Silveira, preso e condenado pelo Supremo Tribunal 
Federal, e ao lado de Wilson Witzel, ex-Governador do Rio de Janeiro – que sofreu 
impeachment em abril de 2021. 
 
 
MAIO DE 2022 - Deputada Estadual Monica Seixas (SP) 
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Ao pedir uma questão de ordem durante uma sessão na ALESP que então estava sendo 
presidida pelo deputado Wellington Moura (Republicanos), um direito regimental do qual pode 
se valer qualquer parlamentar, foi vítima da truculência machista. No dia seguinte, Moura 
subiu à tribuna para se queixar do pedido, assim dirigindo-se à co-deputada: “vou sempre 
colocar um cabresto na sua boca! Não vou permitir que vossa excelência perturbe a ordem 
dessa assembleia” . A Deputada pediu cassação do agressor e registrou boletim de 
ocorrência na delegacia de crimes raciais. O caso ocorreu um dia depois de outro episódio 
em que a parlamentar foi atacada. A Deputada Mônica Seixas denunciou que o deputado 
Gilmaci Santos (Republicanos) a chamou de “louca” e chegou a colocar o dedo no nariz dela, 
em sessão que acabou cassando o mandato de Arthur do Val (União Brasil), de acordo com 
a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.  
 
MAIO DE 2022 - Vereadora Bruna Biondi, município de São Caetano do Sul (SP) 
A vereadora do PSOL, Bruna Biondi, que representa o mandato coletivo Mulheres por Mais 
Direitos, teve seu endereço divulgado pelo vereador Gilberto Costa (Avante), líder do 
governo do prefeito José Aricchio Júnior (PSDB) na Câmara Municipal. O parlamentar 
divulgou o endereço de familiares da vereadora do PSOL , estimulando que crimes de ódio 
fossem cometidos contra a parlamentar e sua família. 
 
 
JANEIRO 2022·       Matheus Gomes – Vereador – Porto Alegre (RS)  
O vereador Matheus Gomes (PSOL), de Porto Alegre (RS), sofreu nova ameaça de morte 
durante o recesso parlamentar de fim de ano. A mensagem foi enviada para o e-mail 
institucional do parlamentar em 27 de dezembro. 

No início de dezembro de 2021, ele e os demais integrantes da Bancada Negra da cidade 
(Karen Santos [PSOL], Laís Camisolão [PSOL] – representante do Nós Mandato Coletivo -, 
Laura Sito [PT], Bruna Rodrigues [PCdoB] e Daiana Santos [PCdoB]) haviam sofrido ameaça 
similar, contendo expressões racistas, homofóbicas e lesbofóbicas. 

Dessa vez, o autor da ameaça reitera intenção de realizar um ataque a tiros contra a Bancada 
Negra, mas apenas Matheus recebeu. O vereador já acionou a Polícia Civil e a Secretaria de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul. 

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu, em dezembro, ao governador Eduardo 
Leite rigorosa investigação sobre as ameaças, bem como exigiu posicionamento do 
presidente da Câmara, Arthur Lira. 

Mais: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2022/01/05/vereador-de-porto-alegre-
matheus-gomes-recebe-setima-ameaca-de-ataque-preocupante.ghtml 

 

—--- 
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JANEIRO 2022 ·    Isa Penna – Deputada Estadual – São Paulo 

Isa Penna, deputada estadual do PSOL em São Paulo, fez um boletim de ocorrência na 
última quinta-feira (27) após receber um e-mail com ameaças de morte e de estupro, entre 
outras ofensas direcionadas à parlamentar. 

No documento registrado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), a Polícia Civil 
determinou que a denúncia feita por Isa Penna fosse encaminhada para a Divisão de Crimes 
Cibernéticos, onde serão apurados os crimes de ameaça e injúria. 

“Ser mulher no Brasil é perigoso. Inclusive, eu me preparo para esse tipo de momento. Fica 
uma sensação ruim, e me concentro nos protocolos de segurança para não ser pega 
desprevenida”, disse a parlamentar entrevista ao UOL após ter feito o boletim de ocorrência. 

Por ser um ano de eleições estaduais e presidencial, a deputada aponta ser provável que 
esse tipo de ameaça seja cada vez mais frequente daqui para a frente. “Não será fácil. A todo 
momento seremos intimidados”. 

Mais: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/01/29/deputada-isa-penna-faz-boletim-
de-ocorrencia-apos-ameaca-de-estupro-e-morte-nao-e-nada-facil-mas-nao-vai-ter-
tregua.ghtml 

 
 
—--- 
 
 
JANEIRO 2022 ·       Benny Briolly – Vereadora – Nitéroi (RJ) 
  
No último domingo (23), a vereadora do PSOL em Niterói (RJ) Benny Briolly recebeu uma 
nova ameaça de morte por e-mail. A mensagem tinha como título “Presentinho para o 
vereador Benny Briolly”, se referindo à parlamentar travesti com pronomes masculinos. O 
autor do e-mail colocou em cópia outros parlamentares negros do PSOL. 

Em dezembro de 2021, Benny Briolly recebeu um e-mail que tinha como título “Já estou 
contando as balas”. Tal ameaça foi registrada na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância e a investigação está em andamento. O novo ataque será adicionado à 
investigação. 

Os endereços de e-mail geralmente carregam nomes que incitam o ódio e a violência. Por 
isso, a importância de acelerar o processo investigativo: para saber quem está por trás desses 
ataques. 
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Mais: https://psol50.org.br/benny-briolly-vereadora-do-psol-em-niteroi-rj-mais-uma-vez-e-
ameacada-de-morte/ 

 
 
------ 
 
 
DEZEMBRO 2021 ·       Karen Santos  – Vereadora – Porto Alegre (RS) 
 
As vereadoras Karen Santos (PSOL) e Daiana Santos (PCdoB), da bancada negra da 
Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foram ameaçadas de morte em um email enviado, 
na tarde desta segunda-feira (6) aos cinco integrantes da bancada. O email é supostamente 
assinado por um homem branco que moraria no Rio de Janeiro. Ele diz que vai “comprar 
uma pistola 9 mm no Morro do Engenho e uma passagem só de ida para Porto Alegre”, 
onde mataria, na própria Câmara Municipal, as duas vereadoras e quem mais estivesse 
com elas. 
 
Na manhã desta terça-feira (7), Karen Santos, Daiana Santos, a vereadora Laura Sito (PT) 
e o vereador Matheus Gomes (PSOL) estiveram na delegacia de crimes cibernéticos de 
Porto Alegre para denunciar as ameaças de morte recebidas. As vereadoras afirmaram que 
não irão silenciar “frente a crimes de ódio que tentam cercear nossa atividade política”. 
“Queremos providências das instituições na identificação e punição desses autores”, 
acrescentaram. 
 
Mais: https://sul21.com.br/noticias/politica/2021/12/vereadoras-da-bancada-negra-de-porto-
alegre-sao-ameacadas-de-morte/ 
 
 
—--- 
 
 
NOVEMBRO 2021 ·       Mariana Conti – Vereadora – Campinas (SP) 
  

A vereadora do PSOL em Campinas (SP) Mariana Conti vem sofrendo uma série de ameaças 
nesta semana através de ligações em seu gabinete na Câmara Municipal da cidade. 

“Fala pra ela parar de criticar Bolsonaro porque o bicho vai pegar pra ela”, é o que dizia o 
homem que vem fazendo as ameaças à vereadora desde a última terça-feira (16), segundo 
a assessoria da parlamentar. Ele também dizia estar sendo orientado por alguém a realizar 
as ameaças. 

Mariana Conti já comunicou a Presidência da Câmara Municipal do ocorrido e vai registrar 
um boletim de ocorrência por causa das ameaças. 
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Mais: https://portalcbncampinas.com.br/2021/11/vereadora-mariana-conti-registra-bo-por-
ameaca/ 

 
------ 
 
 
 
NOVEMBRO 2021·       Andreia de Jesus – Deputada Estadual – Minas Gerais 
  

A deputada estadual do PSOL em Minas Gerais, Andreia de Jesus, publicou uma carta aberta 
na noite desta quarta-feira (3) para denunciar as graves ameaças de morte que tem recebido 
por seu trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). Ela é a primeira mulher negra eleita para o parlamento mineiro em 
mais de 300 anos de história. 

No último dia 31, Andreia retornou de uma agenda internacional de cooperação entre Brasil 
e Senegal para o desenvolvimento da agroecologia e acolheu as denúncias e pedidos de 
ajuda de mães de vários dos 26 jovens mortos em uma ação policial em Varginha (MG). Após 
a Comissão de Direitos Humanos dar encaminhamento às denúncias e Andreia de Jesus 
tornar público o ocorrido, as ameaças à sua vida surgiram. 

A Polícia Legislativa da ALMG acionou a Polícia Civil e, após boletim de ocorrência, foi 
recomendado à parlamentar do PSOL o uso de escolta policial pela gravidade das ameaças. 

“Sou mulher preta, mãe solo, a primeira pessoa com curso superior na minha família. Sou 
advogada popular, militante das brigadas populares, filha de empregada doméstica, meus 
primos são garis e com muito orgulho construo o Partido Socialismo e Liberdade!”, disse 
Andreia de Jesus em trecho de sua carta aberta. 

“Em memória de Dandara dos Palmares e Marielle Franco, pela vida e luta de Dona Tereza 
do movimento desencarcera. E pelas maiorias sociais que são subalternizadas e 
invisibilizadas, reafirmo meu compromisso inabalável pela luta!”, continua. 

Nesta quinta-feira (4), Andreia acionará a delegacia de crimes virtuais para encaminhar os 
discursos de ódio recebidos nas redes sociais e as violentas ameaças à sua integridade física 
e à sua vida. 

O trabalho de Andreia de Jesus na Comissão de Direitos Humanos da ALMG tem promovido 
a territorialização e o enraizamento da atuação da comissão, se tornando referência na 
defesa e promoção dos direitos humanos em Minas Gerais. 
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São tratados e trabalhados pela Comissão de Direitos Humanos, por iniciativa de Andreia de 
Jesus, temas como a crise hídrica, o racismo institucional contra comunidades tradicionais e 
quilombos, a vida da juventude negra e favelada, a população LGBTQIA+, a questão dos 
imigrantes e refugiados no estado, a insegurança alimentar e a fome, a melhoria das 
condições de trabalho e garantia de direitos dos servidores, inclusive da polícia penal e da 
polícia militar do Estado de Minas Gerais, na defesa de mulheres e indígenas, assim como a 
cobrança de reparação contra a mineração predatória. 

Mais: https://www.metropoles.com/brasil/deputada-recebe-ameaca-apos-defender-
investigacao-sobre-operacao-em-mg 

 
------ 
 
 
SETEMBRO 2021·   Mandata Coletiva Nossa Cara - Vereadora PSOL - Fortaleza (CE) 
 
As covereadoras de Fortaleza, Adriana Gerônimo e Louise Santana, entraram no Programa 
de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, após virarem testemunhas em um caso 
que investiga policiais militares suspeitos de um despejo ilegal na ocupação ‘Fazendinha’, 
no Bairro Cambeba. 
 
Em junho de 2021 as parlamentares acompanharam uma tentativa de despejo ilegal, 
realizada sem mandado de reintegração de posse, que resultou na prisão de policiais 
militares à paisana que tentaram despejar clandestinamento as 200 famílias ocupantes. A 
Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS) 
confirmou a inclusão de ambas. 
 
Mais: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/09/21/tres-vereadoras-de-mandato-
coletivo-em-fortaleza-entram-em-programa-de-protecao-apos-testemunhar-em-
investigacao.ghtml 
 
 
------ 
 
MAIO 2021 ·       Benny Briolly – Vereadora – Nitéroi (RJ) 
 
"Me sinto mais uma vítima do Estado de barbaridade, racista, genocida, que é cruel 
com nossos corpos." É assim que Benny Briolly (PSOL-RJ), primeira vereadora 
trans eleita de Niterói (RJ), traduziu em entrevista a Universa, nesta sexta (14), a 
sensação de ter sido obrigada a sair do Brasil após receber novas ameaças de 
morte. Desde janeiro, quando assumiu seu mandato, a vereadora tem sido vítima de 
transfobia e de ameaças. A decisão para que ela deixasse o país foi tomada pelo 
PSOL — em 2018, a também vereadora pelo partido Marielle Franco foi executada 
no Rio de Janeiro.  
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Mais: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/05/15/vereadora-
benny-briolly-psol-comenta-saida-do-brasil-apos-ameaca-de-
morte.htm?cmpid=copiaecola 
 
 
 
—----- 
 
 
 
FEVEREIRO 2021·       Samara Sosthenes - co-vereadora do PSOL - São Paulo (SP) 
  
A co-vereadora do PSOL em São Paulo pelo mandato coletivo Quilombo Periférico, Samara 
Sosthenes, foi ameaçada em sua casa na madrugada do último domingo (31) quando um 
homem em uma moto efetuou um disparo de arma de fogo para o alto em frente à residência 
onde a parlamentar do partido mora com sua mãe e seus irmãos. 

A ação violenta contra mais uma mulher negra e trans eleita pelo PSOL na maior capital da 
América Latina contou com testemunhas e já teve um boletim de ocorrência registrado no 
mesmo dia. 

O Quilombo Periférico foi eleito em 2020 com 22.742 votos, sendo um dos seis mandatos 
parlamentares do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo. Além de Samara Sosthenes, é 
composto por outras cinco lideranças negras da cidade: Elaine Mineiro, Erick Ovelha, Débora 
Dias, Júlio Cezar e Alex Barcellos. 

Mais: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/01/covereadora-do-psol-registra-
boletim-de-ocorrencia-apos-homem-atirar-para-o-alto-na-porta-da-sua-casa-em-sp.ghtml 

 
------ 
 
 
JANEIRO 2021 ·       Erika Hilton – Vereadora – São Paulo (SP) 
  
A vereadora Érika Hilton (PSOL) registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira (27) após 
ser perseguida por um homem que se identificou como “garçom reaça” dentro da Câmara 
Municipal de São Paulo na tarde da última terça. 

O homem que perseguiu Érika alegou ser uma das pessoas que estão sendo processadas 
pela vereadora. No início de janeiro, Érika protocolou uma ação contra 50 pessoas suspeitas 
de fazer ameaças transfóbicas e racistas contra ela na internet. Sua defesa reuniu postagens 
com xingamentos como “ser desprezível”, “raça imunda”, “vagabunda”, “jumenta”, “traveco” e 
“cabelo desse serve pra tirar ferrugem de ferro”. 



 

8 

Antes de sair do gabinete, ele deixou uma carta para ser entregue à vereadora. Nela, afirmava 
que acompanhava o trabalho de Erika à época em que ela foi codeputada na Alesp, e dizia 
ser garçom do restaurante do Círculo Militar, que fica ao lado da Assembleia, na Zona Sul da 
capital. 

Após o ocorrido, a vereadora pediu o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Ela também 
passou a andar acompanhada de um segurança particular. 

Erika Hilton é a primeira mulher transgênero a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de 
São Paulo. Ela foi a sexta mais votada da capital paulista, com 50.508 votos. 

Mais: https://psol50.org.br/erika-hilton-registra-bo-apos-ser-perseguida-e-ameacada-dentro-
da-camara-de-sp/ 

 
------ 
 
 
JANEIRO 2021 ·       Carolina Iara – Covereadora - São Paulo (SP) 
Na madrugada da última quarta-feira (27), Carolina Iara, co-vereadora do PSOL em São 
Paulo eleita em 2020 pela Bancada Feminista, sofreu um atentado. Foram disparados dois 
tiros para dentro de sua casa. Felizmente, ninguém ficou ferido. 

Imagens obtidas por uma câmera de segurança mostram um carro branco, com vidros 
escuros, parado na frente da casa da covereadora por aproximadamente 3 minutos, entre às 
2h07 e 2h10. Vizinhos confirmam que este foi o horário do som dos disparos ouvidos. 

Medidas urgentes de segurança foram tomadas ao longo do dia e o Boletim de 
Ocorrência foi realizado na Delegacia de Proteção à Pessoa. 
 
Mais: https://claudia.abril.com.br/politica-poder/vereadora-carolina-iara-da-bancada-
feminista-sofre-atentado/ 
 
 
-------- 
 
 
DEZEMBRO 2020 ·       Renata Souza – Deputada Estadual – Rio de Janeiro  

https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/renata-souza-ex-assessora-de-marielle-
registra-bo-por-ameaca-de-morte/ 

A Deputada Estadual Renata Souza (PSOL), candidata à Prefeitura do Rio na última eleição, 
registrou ocorrência na manhã desta segunda-feira, 21, após receber ameaças nas redes 
sociais. No Facebook, um homem comentou que ela "falava demais" e que iria "perder a 
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linguinha" por causa disso. Também disse que a vereadora Marielle Franco, de quem Renata 
foi chefe de gabinete, teria morrido pelo mesmo motivo. 

A parlamentar - que, assim como Marielle, é criada no Complexo da Maré - foi à Delegacia 
de Repressão aos Crimes de Informática fazer o registro do caso. Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Alerj), Renata é mais uma mulher negra a 
sofrer ameaças de morte nas redes sociais. No Estado, o mesmo já ocorreu com a deputada 
federal Talíria Petrone (PSOL), que precisou se mudar do Rio. 

Após as últimas eleições municipais, houve outros relatos parecidos País afora. Como 
mostrou o Estadão, investigações apontam para uma ação coordenada voltada para ameaças 
de cunho racista, machista e homofóbico. Para apurar esses relatos, pelos menos três 
Estados e órgãos internacionais, como a Interpol, trabalham de modo integrado. 

No boletim de ocorrência (BO) desta segunda, Renata cita ainda outras ameaças 
recebidas durante o ano nas redes sociais. "Espero que as forças policiais 
investiguem esses criminosos. Já mataram Marielle, não posso subestimar qualquer 
ameaça e espero que nenhuma instituição democrática a subestime. Não vão nos 
calar", disse a deputada. "Em plena democracia, não é possível que uma 
parlamentar tenha as suas atividades cerceadas e intimidadas." 
 
 
—--- 
 
 
NOVEMBRO 2020 ·       Talíria Petrone – Deputada Federal – Rio de Janeiro  
 
Miliciano ligado a Escritório do Crime planejou ataque a deputada no Rio. Talíria Petrone 
(PSOL) seria alvo de membro investigado pela morte de Marielle; consórcio de assassinos 
foi fundado pelo pelo capitão Adriano da Nóbrega.  
 
Alvo de ameaças desde quando ingressou na vida política do Rio de Janeiro em 2016, a 
deputada federal Talíria Petrone (PSOL) se viu em meio a outra intimidação que a fez 
deixar o estado.  um atentado estava sendo tramado pelo miliciano Edmilson Gomes 
Menezes, o Macaquinho, ligado ao Escritório do Crime, grupo de sicários fundado pelo ex-
capitão da Polícia Militar Adriano Magalhães da Nóbrega, que atua há cerca de 15 anos na 
capital fluminense.  
 
 
Mais: https://veja.abril.com.br/politica/miliciano-ligado-a-escritorio-do-crime-planeja-ataque-
a-deputada-no-rio/ 
 
 
—---- 
 
 



 

10 

JUNHO 2019 ·       David Miranda – Deputado Federal – Rio de Janeiro  
 
Deputado federal David Miranda denuncia ameaças de morte à PF. O deputado David 
Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, entregou e-mails com ameaças de morte feitas a ele e 
à família à Polícia Federal. Ele diz que foi a segunda vez que teve recorrer à polícia para se 
proteger. Em março, ele já tinha feito denúncia à PF por e-mails ameaçadores que recebeu 
quando assumiu o cargo de deputado em substituição a Jean Wyllys, que abriu mão do 
mandato e foi embora do Brasil, também por causa de ameaças à família. David Miranda 
disse que, desta vez, as ameaças surgiram depois das publicações pelo site The Intercept 
de conversas atribuídas a Sérgio Moro e integrantes da força-tarefa da Lava Jato, quando 
Moro ainda era juiz. O deputado federal David Miranda, marido de Glenn Greenwald, 
denunciou à Polícia Federal ter sofrido ameaças de morte. Greenwald é fundador do site 
The Intercept Brasil, que divulgou uma troca de mensagens atribuídas ao ministro Sérgio 
Moro e procuradores da Lava Jato. 
 
 
Mais: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/06/17/deputado-federal-david-
miranda-denuncia-ameacas-de-morte-a-pf.ghtml 
 
 
 
—----- 
 
 
JUNHO 2019 ·       Talíria Petrone – Deputada Federal – Rio de Janeiro  
 
PF DESCOBRE PLANO CONTRA DEPUTADA TALÍRIA NA DEEP WEB. Depois de 
investigar denúncias, a Polícia Federal descobriu em abril conversas na chamada Dark Web 
ou Deep Web em que os envolvidos tratavam, desde 2018, de ameaças de morte e planos 
contra a deputada federal Talíria Petrone (PSol-RJ). A informação foi divulgada nesta 
quinta-feira (27) pela assessoria do partido na Câmara. De acordo com a nota, a própria PF 
entrou em contato com a polícia legislativa e com o presidente da casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) para sugerir proteção policial para a deputada, que está em seu primeiro 
mandato. 
 
 
Mais: https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/policia-federal-descobre-
plano-contra-deputada-taliria-petrone-na-deep-web/ 
 
 
 
—---- 
 
 
JANEIRO 2019 ·     Dani Monteiro – Deputada Estadual – Rio de Janeiro 
 
A deputada de primeiro mandato Dani Monteiro (PSOL) teve uma recepção nada amigável 
em seu primeiro dia na Assembleia Legislativa do Rio. 
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Ao voltar a seu carro depois da posse, na sexta-feira, a moça encontrou ameaças escritas 
no vidro de trás do veículo, que passou o dia no estacionamento do Palácio Tiradentes. 
 
No dia seguinte, ela registrou a ocorrência em uma delegacia, além de informar a 
segurança e a presidência da Casa. 
 
 
Mais: https://oglobo.globo.com/rio/deputada-tem-carro-pichado-com-ameacas-no-primeiro-
dia-de-trabalho-na-alerj-23429396 
 
 
—--- 
 
 
DEZEMBRO 2018 ·     Marcelo Freixo – Deputado Estadual – Rio de Janeiro 
 
 
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um plano para matar o deputado estadual 
Marcelo Freixo (PSOL), eleito em outubro deputado federal. A informação sobre a 
possibilidade de assassinato do parlamentar, cuja trajetória política é marcada pelo combate 
às milícias, foi recebida pelo Disque Denúncia e transmitida às autoridades. 
 
O coordenador do Disque Denúncia, Zeca Borges disse, com base nos dados coletados, 
que Freixo seria morto por três homens, no fim de semana, em um compromisso político, na 
zona oeste do Rio. Além da Polícia Civil, também foi acionado o setor de inteligência da 
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). 
 
 
 
Mais: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/policia-do-rio-investiga-ameaca-
de-morte-contra-deputado-freixo 
 
 
 
—---- 
 
 
AGOSTO  2018 ·       Monica Benício - Rio de Janeiro/RJ 
 
Após pedido de proteção por causa de ameaças, viúva de Marielle Franco presta 
depoimento. Mônica Benício pediu proteção à Comissão Interamerica de Direitos Humanos 
na semana passada. Ela contou que foi perseguida por carro e abordada por homem na 
rua. Mônica Benício, prestou depoimento na tarde desta segunda-feira (6) na Delegacia de 
Homicídios do Rio. Ela conversou com os policiais durante 3 horas e disse que a polícia lhe 
ofereceu um programa de proteção. Após relatar ameaças sofridas pessoalmente e via 
internet, a arquiteta afirmou que vai avaliar esta semana a entrada no programa de proteção 
à testemunha. 
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Ainda neste mês Monica Benicio recebeu medida cautelar da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos em favor de sua segurança a ser garantida pelo Estado brasileiro 
https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/172.asp 
 
Mais: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/06/apos-pedido-de-protecao-por-
causa-de-ameacas-viuva-de-marielle-franco-presta-depoimento.ghtml 
 
 
 
—--- 
 
 
AGOSTO  2018 ·       Talíria Petrone – Vereadora – Niterói/RJ 
 
No primeiro dia previsto pelo calendário eleitoral para o início das campanhas nas ruas, a 
candidata à deputada federal pelo PSOL, Talíria Petrone, foi surpreendida por um policial 
militar que, em abordagem violenta, a acusou de fazer campanha ilegal na barca que faz a 
travessia de Niterói para o Rio. O policial chegou a sacar sua arma durante o tumulto e dar 
voz de prisão a um jovem negro que se manifestou em defesa da candidata. “Arma mata”, 
bradou Talíria em reação à atitude violenta do PM enquanto pedia que todos mantivessem a 
calma.  “Ideologia mata mais”, respondeu o policial. 
 
Mais: https://www.justificando.com/2018/08/17/candidata-do-psol-ameacada-por-pm-em-
primeiro-dia-de-campanha-ideologia-mata/ 
 
 
—---- 
 
 
 
Março  2018 ·       Assasinato de Marielle Franco  – Vereadora – Rio de Janeiro/RJ  
 
Vereadora é assassinada a tiros no centro do Rio, junto com seu motorista Anderson 
Gomes. Apesar de os assassinos terem sido identificados e presos, até hoje as 
investigações não chegaram aos mandantes do homicídio. 
 
Mais: https://www.casomarielleeanderson.org/ 
 
 
—--- 
 
 
NOVEMBRO  2017 ·       Talíria Petrone – Vereadora – Niterói/RJ 
 
No final de 2017, a parlamentar foi alvo de ameaças recebidas por telefone na sede do partido 
na cidade. 
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Segundo a assessoria da vereadora, um homem ligou diversas vezes durante o dia 14 de 
novembro. Ao telefone, "xingou Talíria de vagabunda" e também "prometeu matá-la com uma 
bomba". 

De acordo com a equipe do partido, são guardadas inclusive latas de tinta na sede do PSOL 
para cobrir as corriqueiras pichações com palavras de ódio. "Nas redes, são cotidianos os 
xingamentos. Quando realizamos o evento PSOL Na Praça, é comum carros passando e 
esbravejando contra Talíria, dizendo que 'só matando mesmo'", conta uma assessora. 

Mais: https://extra.globo.com/noticias/rio/amiga-de-marielle-vereadora-de-niteroi-recebeu-
ameaca-de-bomba-22500818.html 
 
 
—---- 
 
ABRIL 2017 ·       Talíria Petrone – Vereadora – Niterói  
 
Uma onda de ataques invadiu as redes sociais, especialmente o Facebook, da vereadora 
do PSOL em Niterói/RJ, Talíria Petrone, nos últimos dias. As reações, as mais absurdas e 
odiosas possíveis, foram em reação às ações de enfrentamento que vem sendo realizadas 
pelo mandato da vereadora. 
 
O mandato da vereadora do PSOL registrou ocorrência na Delegacia contra os graves 
ataques sofridos nas redes sociais. Esse é o segundo ataque, em um mês, de aliados de 
Bolsonaro contra Talíria. Desde o início de sua gestão, ele vem desferindo ódio contra a 
vereadora do PSOL. 
 
Mais: https://psol50.org.br/vereadora-taliria-de-niteroi-enfrenta-ataques-racistas-e-
machistas-nas-redes-sociais/ 
—---- 
 
 
 
MARÇO 2017 ·       Jean Willys - Deputado Federal - Rio de Janeiro  
 
Jean Wyllys relata ameaças de morte contra ele e sua família. O deputado do PSOL já 
havia recebido abordagens desse tipo, mas as últimas ligações o deixaram ainda mais 
preocupado. “Deram um passo à frente”, disse Wyllys.  As ameaças, desta vez, foram feitas 
“aos meus irmãos e à minha mãe em mensagens que trazem os endereços de todos eles, 
os telefones e a rotina. O deputado já fez uma dezena de denúncias à Polícia Federal pelo 
mesmo motivo.  
 
Mais: https://veja.abril.com.br/brasil/jean-wyllys-relata-ameacas-de-morte-contra-ele-e-sua-
familia/ 
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