Comitê de Peritas condena o assassinato de Marielle Franco no Brasil
O Comitê de Peritas do Mecanismo de Seguimento da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher "Convenção de Belém do Pará" (MESECVI) condena e lamenta o
assassinato da vereadora, militante e defensora dos direitos humanos Marielle Franco e de seu motorista Anderson Pedro Gomes, no Rio de Janeiro.
De acordo com diferentes meios de comunicação, a ativista tinha participado de um ato pelos
direitos das mulheres afrodescendentes em um bairro da cidade. Eles também enfatizam que a vereadora se destacava por seu ativismo para promover os direitos da população afro-descendente,
especialmente os direitos das mulheres, e por denunciar os abusos e a violência policial nos bairros
mais pobres da cidade.
Para o Comitê de Peritas, esse fato revela a situação de vulnerabilidade que vivem as defensoras de
direitos humanos no país e representa um retrocesso nos compromissos internacionais assumidos
pelo Estado Brasileiro para garantir o direito de todas as mulheres de viver livre de violência.
Por outro lado, o Comitê lamenta a violência política exercida contra a vereadora e expressa sua
preocupação com o risco que podem estar vivendo outras mulheres dedicadas aos assuntos públicos
ou à política. Diante dessa grave situação vivida por outras mulheres na região, o Comitê elaborou a
Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher na Vida
Política, buscando apoiar que as mulheres exerçam plenamente seus direitos políticos em igualdade
de condições em todos os espaços e funções da vida política e pública.
O Comité recorda que o Art. 7 da Convenção de Belém do Pará obriga os Estados Partes a agir com
a devida diligência para investigar e punir a violência contra as mulheres, estabelecendo
procedimentos legais justos e eficazes, incluindo medidas de proteção, juízo oportuno e acesso
efetivo a tais procedimentos, bem como estabelecer os mecanismos judiciais e administrativos
necessários para assegurar que a família da vítima tenha acesso efetivo a ressarcimento, reparações
pelo danos ou outros meios de compensação justos e eficazes.
Finalmente, este Comitê destaca a falta de cumprimento das ordens emanada por organismos
internacionais que protegem o direito de Marielle Franco à liberdade, integridade e segurança.
Como consequência, o Comitê insta às autoridades brasileiras a tomar todas as medidas necessárias
para prevenir, punir e erradicar a violência e o assédio contra as mulheres na vida pública e política,
adaptando-se aos compromissos estabelecidos na Convenção de Belém do Pará, instrumento
internacional subscrito e ratificado pelo Estado do Brasil.
O Comitê de Peritas é o órgão técnico do MESECVI, responsável pela análise e avaliação do
processo de implementação da Convenção de Belém do Pará. É composto por especialista independentes, designadas por cada um dos Estados Partes entre os seus nacionais, que exercem suas
funções a título pessoal.

