Brasília, 16 de outubro de 2019.
À Sua Excelência o Senhor
RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Audiência de 16.10.19. Ataques à sociedade civil. Formalização das demandas
apresentadas.
Senhor Presidente,
Representantes da sociedade civil organizada vêm, respeitosamente, perante V. Ex.,
agradecer a audiência com parte de nossas representações, e formalizar as demandas
apresentadas nesta data pelas entidades e movimentos sociais que se fazem presentes neste
ato.
Fizemos memória das lutas de nossas organizações e da importância do pluralismo
e diversidade de ideias em uma democracia. Lembramos, também, que nossa Constituição
Federal e diversos tratados internacionais garantem a participação política e a divergência, o
direito de reunião, de manifestação e, enfim, ao pleno exercício das liberdades democráticas,
sem quaisquer perseguições ou vigilantismo.
Por outro lado, manifestamos nossa profunda preocupação com o contexto atual,
em que existem diversos projetos de lei que tentam criminalizar e controlar a atuação de
lideranças, movimentos de base e organizações da sociedade civil e que, se aprovados, trarão
enormes retrocessos e prejuízos ao espaço democrático em nosso país.
Esses projetos têm como pretexto discursos alarmistas e obscurantistas que tentam
trazer medo sem qualquer fundamento ao debate público. Baseado nesse medo, seus
proponentes pretendem não apenas criar novas modalidades de controle como, também,
fundamentar injustificáveis requerimentos de urgência e outras manobras regimentais que
inviabilizam o debate plural e aceleram a tramitação por essa honrosa Casa.
É por isso que manifestamos o absoluto repúdio a todo e qualquer projeto
que permita – sob qualquer pretexto - a vigilância, o solapamento da liberdade de
expressão, manifestação ou reunião e ou criminalização da sociedade civil, como
propõem, aproximadamente, 22 projetos em tramitação no Congresso Nacional, dentre os
quais, nessa Casa, se destacam os PL 2443/2011, PL 5065/2016, PL 11007/2018, PL
9604/2018, PL 9555/2018, PL 9858/2018, PL 9808/2018, PL 2307/2019, PL 1339/2019, PL
492/2019, PL 443/2019, PL 87/2019, PL 271/2019, PL 2418/2019, PL 5327/2019 e PL
1595/2019.
Assim, as signatárias e os signatários conclamam a que:
i) Não seja pautado nenhum projeto que tenha o efeito mencionado
acima sem a devida e necessária discussão e amadurecimento das propostas;
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ii) Não seja colocado em votação qualquer tipo de requerimento de
urgência relativo a esses projetos;
iii) Que, quando apresentados projetos dessa natureza, sejam dados a eles a
tramitação ordinária, sujeita a plenário, e que sejam discutidos em todas as comissões
pertinentes, em especial a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (art. 32, VIII do
RICD) e a Comissão de Finanças e Tributação (art. 32, X e art. 53, II do RICD).
Confiando que V. Exa continuará exercendo seu relevante papel de forma altiva,
democrática e ponderada, de modo que atenciosamente subscrevemos.
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ABJD – Associação Brasileira de Juristas pela Democracia
ANADEP - Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos
APNS - Agentes de Pastoral Negros do Brasil
ARTIGO 19
CEDENPA - Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará
Coalizão Direitos na Rede
Coletivo de Mulheres do Xingu
Conectas Direitos Humanos
CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
Fórum Ecumênico ACT Brasil
Fórum Municipal de Defesa de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente - São Paulo
IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais
IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa
Intervozes - Coletivo Brasileiro de Comunicação Social
Justiça Global
MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens
Movimento Xingu Vivo para Sempre
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Mutirão Pela Cidadania
NFNB - Nova Frente Negra Brasileira
Núcleo Estadual de Mulheres Negras do ES
Rede Justiça Criminal
Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas
Rede Sapatà
SDDH - Sociedade de Defesa de Direitos Humanos
Terra de Direitos

-2/2-

