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Resumo: Observa-se violência política contra a mulher, e re-
cente legislação criminal para punição. A política Sueca de-
monstra a importância da igualdade de gênero para o bem estar 
social. Destacam-se ações afirmativas para ampliar a participa-
ção da mulher nos espaços políticos. Analisando recentes legis-
lações, dados estatísticos, e decisões judiciais, apresenta-se olhar 
otimista.  
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1. INTRODUÇÃO - CONCEITUAÇÃO 
 

sta espécie de violência se caracteriza por atos 
com objetivo de impedir ou restringir o acesso e 
exercício de funções públicas, ou induzir a mulher 
a tomar decisões contrárias à sua vontade.  

Em tal conceito compreende-se a mulher 
como gênero, e não como sexo biológico, pelo que e incluem 
transgêneros, lésbicas, bissexuais e travestis. 

 
* Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau no Tribunal de Justiça do Paraná. Mestre 
em Direito Privado pela Universidade Federal do Paraná. 

E



_952________RJLB, Ano 8 (2022), nº 5 
 

 

Tais atos excluem a mulher do espaço político, impe-
dindo ou dificultando o exercício dos direitos políticos. Os di-
reitos políticos, neste caso, devem ser considerados com ampli-
tude, abrangendo, entre outros, o direito de votar e ser votada, o 
exercício de mandato eletivo, a atividade de militância, a parti-
cipação em partidos políticos e associações e manifestações em 
assuntos públicos e políticos. 

Conforme informações do Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, a violência política pode ocorrer 

de forma simbólica (exemplo: inexistência de regras de licença 

maternidade); de forma econômica (exemplo: ausência ou dife-

rença de recursos do fundo partidário); sexual (exemplo: co-

mentários sexuais ou assédio), ou física (exemplo: empurrões 

ou ações físicas de intimidação) [1] 
Trata-se de violência em que se subjuga a mulher em ra-

zão do gênero, e ofende a dignidade da pessoa humana, na me-
dida em que se verifica desigualdade de tratamento. 

Conforme consta de artigo publicado em 08/03/2022, no 
site www.conectas.org:  

“Para Raissa Belintani, coordenadora do programa de Fortale-
cimento do Espaço Democrático da Conectas, o caminho de 
candidatas e eleitas é tortuoso, muitas vezes doloroso, e repleto 
de violências concretas e simbólicas. Toda violência política 
contra a mulher é um atentado à democracia. O problema é que 
as instituições brasileiras ainda não dão a este tema o trata-
mento adequado. É preciso cumprir no âmbito da política ins-
titucional o valor constitucional de que todas pessoas têm di-
reitos iguais em todos os âmbitos de atuação social.” [2] 

As consequências de tal violência são graves. Conforme 
é bem observado em artigo da revista “Consultor Jurídico”, de 
11 de novembro de 2021:  

“A violência política de gênero é considerada uma das princi-
pais causas da sub-representação feminina nos espaços de po-
der e decisão. Segundo o IBGE, 51,8% da população brasileira 
é composta por mulheres. A quantidade de mulheres em cargos 
eletivos deveria seguir a mesma proporção. Contudo, no Brasil, 
as mulheres são apenas 15% da Câmara dos Deputados, e 12% 
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do Senado Federal. Foram 900 os municípios que não tiveram 
sequer uma vereadora eleita no pleito de 2020.” [3] 

Esta sub-representação feminina nos espaços públicos e 
políticos é tema de constantes debates promovidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que apresentou em 2021 a “Cartilha 
sobre a violência política de gênero”, a qual é acompanhada do 
Relatório 2020-2021 do Observatório de Violência Política con-
tra a Mulher.  

 
2. CRIME - A LEI 14.192 DE 04 DE AGOSTO DE 2021 

 

No Brasil, esta violência passou a ser tipificada como 
crime através da Lei 14.192, de 04 de agosto de 2021, que alte-
rou o Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15 de julho de 1965), a Lei 
dos Partidos Políticos (Lei 9096, de 19 de setembro de 1995) e 
a Lei das Eleições (Lei 9504, de 30 de setembro de 1997).  

Essa lei dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou 
vídeo com conteúdo inverídico no período da campanha eleito-
ral, estabelece regras de criminalização da violência política 
contra a mulher e assegura a participação de mulheres em deba-
tes eleitorais. 

A promulgação da mencionada lei estabeleceu sensível e 
importante avanço para prevenção, repressão e combate à vio-
lência política contra a mulher.  

Conforme consta da Cartilha sobre a Violência Política 
de Gênero: 

“ Com a promulgação da Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, 
o Brasil deixou de fazer parte do grupo de países da América 
Latina que ainda não possuíam regras para prevenção, repres-
são e combate à violência política contra a mulher.  
Esta lei conceitua a violência política contra a mulher como 
“toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, 
obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres”, 
assim como atos que impliquem “distinção, exclusão ou restri-
ção no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de 
suas liberdades políticas fundamentais, em virtude do sexo” 
(art. 3º).  
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São pontos de destaque na lei brasileira os acréscimos das se-
guintes previsões ao Código Eleitoral vigente (Lei n° 
4737/1965):  
● Sobre propaganda político-eleitoral: Não será tolerada pro-
paganda que deprecie a condição de mulher ou estimule sua 
discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua 
cor, raça ou etnia.  
● Sobre novos crimes eleitorais: Divulgar, na propaganda elei-
toral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe 
inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de 
exercer influência perante o eleitorado ou produzir, oferecer e 
vender vídeo com conteúdo de partidos ou candidatos, com au-
mento de pena se o crime envolver menosprezo ou discrimina-
ção à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Assediar, 
constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer 
meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato ele-
tivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição 
de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de im-
pedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempe-
nho de seu mandato eletivo, com previsão de agravamento da 
punição em se o crime for cometido contra mulher gestante, 
com deficiência ou maior de 60 anos.  
● Hipóteses de aumento de pena: Nos casos de calúnia, injúria 
e difamação, a pena será aumentada quando o crime for come-
tido com menosprezo ou discriminação à condição de mulher 
ou à sua cor, raça ou etnia.  
● Sobre as obrigações dos Partidos Políticos: Previsto o prazo 
de 120 dias para os partidos políticos adequarem os seus esta-
tutos à obrigatoriedade de inclusão de normas de prevenção, 
repressão e combate à violência política contra a mulher.  
● Sobre os debates eleitorais: Nos debates eleitorais, deve ser 
respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida na 
legislação: mínimo de 30% e máximo de 70% para candidatu-
ras de cada gênero.” [4] 

Para permitir acesso às mulheres vítimas destes crimes, 
foi criada a Ouvidoria da Mulher para ser canal de escuta, aco-
lhimento e orientação de pessoas que se sintam vítimas ou te-
nham informações sobre casos de violência política ou assédio e 
discriminação pelo gênero. Basta o acesso ao formulário para 
informar notícia de violência de gênero. Conforme consta do site 
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da Ouvidoria da Mulher: 
“O TSE visa a coibir qualquer tipo de ato de assédio e discri-
minação no âmbito do TSE ou que ocorra em virtude de atua-
ção de trabalhadora ou trabalhador desta Instituição. 
Para tanto, a Ouvidoria se coloca como canal de escuta, acolhi-
mento, orientação e, nos casos em que solicitada, faz o enca-
minhamento às unidades competentes. É possível ainda utilizar 
esse canal para se obter orientações e encaminhamentos exter-
nos, quando se deseje e nos casos em que se indique a existên-
cia de outros tipos de violência contra a mulher. Para tanto, 
acesse o formulário da Ouvidoria da Mulher.” [5] 

Conforme notícia veiculada em 23 de maio de 2022, em 
site da Associação dos Magistrados do Maranhão, aquele foi o 
primeiro estado do Brasil a ter um caso de violência política de 
gênero denunciado pelo Ministério Público e recebido pela Jus-
tiça Eleitoral.  

Trata-se da Ação Penal Eleitoral nº 0600099-

71.2021.6.10.0009, referente a episódio ocorrido na sessão ple-

nária da Câmara Municipal do município de Pedreiras, em 6 de 

outubro de 2021, quando um vereador durante uma discussão 

com uma vereadora arrancou-lhe de forma violenta o microfone 

das mãos, impedindo-a de falar. 

A notícia do fato foi encaminhada pela Secretaria da 

Mulher da Câmara dos Deputados, e à Procuradoria-Geral 

Eleitoral, informando o suposto caso de violência praticado 

pelo vereador, configurando-o como potencial delito de violên-

cia política de gênero, previsto no artigo 326-B do Código Elei-

toral, inserido pela Lei 14.192/2021. 

Em novembro de 2021, o Ministério Público Eleitoral 

ofereceu denúncia contra o vereador. No dia 31 de março de 

2022, foi proferido despacho judicial no processo. A denúncia 

foi recebida, sendo realizada audiência de Suspensão Condici-

onal do Processo e aceitas as condições pelo vereador/réu. [6]  
 

3. POLÍTICA - A POLÍTICA DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
DE GÊNERO CONTRA A MULHER NA SUÉCIA 
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É interessante verificar o avanço de legislações estran-

geiras no combate à violência de gênero contra a mulher. 
Em outubro de 2014, a Suécia se tornou o primeiro país 

do mundo a lançar uma política externa feminista, integrando 
sistematicamente uma perspectiva de gênero na agenda de polí-
tica externa. Tal política tem como ponto de partida que a igual-
dade de gênero é não apenas um objetivo em si, mas também 
essencial para a consecução dos outros objetivos gerais do go-
verno, como paz, segurança e desenvolvimento sustentável.  

Para tanto, foi lançado o “Manual de Política Externa Fe-
minista da Suécia”, que encontra-se traduzido em português, e 
consta do manual: 

“A política externa feminista da Suécia começa e termina com 
a realidade. Com base em fatos e estatísticas sobre o cotidiano 
de meninas e mulheres, a política tem como objetivo gerar re-
sultados que façam a diferença na vida das pessoas. Caso con-
trário, perderá sua relevância.  
O trabalho da política externa feminista é organizado em torno 
de três “R”: direitos (rights), representação (representation) e 
recursos (resources). Essa é a estrutura que adotamos ao anali-
sar as condições nos contextos em que trabalhamos. O que di-
zem as estatísticas sobre as diferenças entre mulheres e ho-
mens, meninas e meninos? Eles têm os mesmos direitos à edu-
cação, ao trabalho, ao casamento, ao divórcio e à herança? As 
mulheres estão representadas onde as decisões que as afetam 
são tomadas: nos parlamentos, nos conselhos e nos sistemas 
jurídicos? A igualdade de gênero é levada em consideração 
quando os recursos são destinados nos orçamentos do governo 
federal ou nos projetos de assistência ao desenvolvimento?  
A política alcançou resultados expressivos. Estabelecemos 
uma rede de mediadoras ativas em todo o mundo. Defendemos 
temas relacionados à mulher, paz e segurança no âmbito do 
Conselho de Segurança da ONU. Fizemos campanha pela sa-
úde e direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas, e 
também pela ampliação do acesso a parteiras; aumentamos a 
representação da mulher em processos de paz e sistemas jurí-
dicos e na maior enciclopédia on-line do mundo, a Wikipedia.  
Nosso trabalho baseia-se na premissa de que a igualdade de 
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gênero não é apenas uma questão da mulher, mas beneficia a 
todos. Pesquisas mostram que as sociedades com igualdade de 
gênero desfrutam de saúde melhor, crescimento econômico 
mais forte e mais segurança. Também demonstra que a igual-
dade de gênero contribui para a paz, e que quando a mulher 
participa de processos de paz a probabilidade de paz duradoura 
aumenta.  
Este manual apresenta atividades realizadas por milhares de 
pessoas em todo o mundo. É evidente que inclui apenas uma 
seleção de atividades executadas e em andamento, sobretudo 
porque os métodos são constantemente refinados com base em 
novos conhecimentos e análises.  
Ao adotar uma política externa feminista, o governo feminista 
da Suécia deu outro passo no sentido da concretização de sua 
visão de um mundo com igualdade de gênero. Ao compartilhar 
conhecimentos e experiências, podemos todos contribuir para 
acelerar a igualdade de gênero no nível global. A mudança é 
possível.” [7] 

Certamente, não se pretende comparação da Suécia e o 
Brasil em termos de igualdade de gênero, mas é possível ter al-
gumas legislações e iniciativas políticas como objetivos a serem 
alcançados, emprestando ideias e adequando-as à cultura brasi-
leira, sempre visando os benefícios sociais acima mencionados. 

 
4. POLÍTICA - AS AÇÕES AFIRMATIVAS PARA MAIOR 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE MULHERES E PARA PU-
NIR ABUSOS E DESVIOS. 

 
Com o objetivo de criar estratégias para incentivar a par-

ticipação da mulher no cenário político eleitoral, qualificando 
mulheres para a liderança e aquisição de habilidades para atua-
ção nos espaços públicos, a Subsecretaria de Políticas Públicas 
para Mulheres no estado de Mato Grosso do Sul, iniciou, em 
2016, uma série de palestras, oficinas e rodas de conversa discu-
tindo a participação da mulher na política partidária. 

Consta daquele site: 
“As mulheres encontram grandes dificuldades em ocupar espa-
ços de poder, serem eleitas ou ter voz ativa nas tomadas de 
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decisões políticas. A não ocupação desses espaços deixa as mu-
lheres à margem dos processos de elaboração das políticas pú-
blicas, além de enfraquecer a democracia. 
Em 2020, por ocasião da pandemia, foram realizados eventos 
virtuais/workshops com o intuito de subsidiar pré-candidatas 
de informações que as auxiliassem na corrida eleitoral. 
Em 2021, as ações deixam de ser pontuais somente nos anos 
eleitorais, para se tornarem uma meta estratégica da SPPM, por 
meio de discussões permanentes e continuadas sobre a neces-
sária participação das mulheres nos espaços de poder e decisão 
político.” [8] 

Conforme notícias publicadas no site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), em 20/07/2021 observam-se ações afirma-
tivas do TSE incentivando maior participação feminina na polí-
tica. 

“O TSE observa que os números de representatividade crescem 
a passos lentos a cada eleição, as mulheres são maioria entre os 
150 milhões de eleitores, somando 53%, porém são minoria 
nos cargos de representação, sendo que apesar de conquistarem 
o direito de serem eleitas em 1933, somente ocuparam 266 ca-
deiras nestes quase 90 anos. Em análise das eleições munici-
pais de 2020, 666 mulheres (12%) foram eleitas para comandar 
prefeituras, e 9.277 vereadoras (16%). O brasil ocupa a 142ª 
posição entre 191 nações citadas no mapa global de mulheres 
na política da Organização das Nações Unidas (ONU), e o 9º 
lugar entre 11 países da América Latina, em estudo da ONU 
Mulheres. Verificada essa desigualdade, o TSE tem promovido 
várias iniciativas para ampliar a presença de mulheres nos es-
paços políticos de poder.  
Para o ministro Luís Roberto Barroso, tais iniciativas não são 
somente uma questão de justiça de gênero, mas de agregar va-
lor à vida pública brasileira. “Nós, do TSE, consideramos 
muito importante, para empurrar nossa história na direção 
certa, a atração e a viabilização de mais mulheres na política”, 
disse. 
Uma das iniciativas inicialmente implementadas pela Corte 
Eleitoral – e posteriormente transformada em lei pelo Con-
gresso Nacional – foi o estabelecimento de uma cota mínima 
de 30% das candidaturas destinadas para mulheres no Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), também co-
nhecido como Fundo Eleitoral. O TSE definiu também que o 
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mesmo percentual deve ser considerado em relação ao tempo 
destinado à propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. 
Na Resolução TSE nº 23.607/2019, a Justiça Eleitoral determi-
nou ainda que os recursos do Fundo Partidário devem ser apli-
cados “na criação e manutenção de programas de promoção e 
difusão da participação política das mulheres, criados e manti-
dos pela secretaria da mulher do respectivo partido político”. 
Em maio de 2020, o Plenário do TSE definiu que é possível 
que a regra de reserva de gênero de 30% para mulheres nas 
candidaturas proporcionais também aconteça sobre a constitui-
ção dos órgãos partidários, como comissões executivas e dire-
tórios nacionais, estaduais e municipais.” 
Uma iniciativa importante do TSE foi a criação, em dezembro 
de 2019, do site #ParticipaMulher, em homenagem às mulhe-
res que fizeram e ainda fazem história na vida política e na Jus-
tiça Eleitoral. A página é parte das ações que integram as ati-
vidades da Comissão TSE Mulheres, instituída em 11 de outu-
bro de 2019. A criação da Comissão atende à solicitação feita 
pela Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA) nas Eleições 2018. 
Com o objetivo de estabelecer uma disputa mais equilibrada 
nas eleições, foram veiculadas campanhas em redes sociais e 
nas emissoras de rádio e TV de todo o Brasil para tratar do 
tema. No ano passado, a campanha “Mais mulheres na política: 
a gente pode, o Brasil precisa” foi lançada com a finalidade de 
inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos e mostrar que o 
aumento de lideranças femininas é bom para toda a sociedade. 
Em março de 2021, o Tribunal lançou a ação “Mulheres Deba-
tem”, uma série de encontros virtuais do presidente do TSE 
com personalidades femininas importantes do Brasil para de-
bater assuntos como igualdade, violência, liderança e gênero. 
[9] 

Ainda, observam-se outras campanhas do Tribunal Su-
perior Eleitoral, em ações afirmativas e positivas para incentivar 
a participação feminina da política, abordar a violência de gê-
nero na política, e mudar padrões de comportamento. 

Consta do site do TSE de 02/08/2021 uma nova campa-
nha de incentivo à participação feminina na política:  

“Estrelada pela atriz e embaixadora da ONU Mulheres Camila 
Pitanga, a campanha aborda a violência de gênero na política e 
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será divulgada em todas as emissoras de TV e rádio do país, 
bem como nas redes sociais da Justiça Eleitoral. Além de con-
tar com Camila Pitanga, as campanhas serão realizadas por 
atrizes que representam a diversidade feminina: idosas, indíge-
nas, jovens, transgêneros e negras. Uma das preocupações do 
Tribunal é imprimir representatividade aos materiais de divul-
gação.  
Para a advogada Katarina Brasil, autora do livro “Mulheres na 
Política Brasileira: Reflexões sobre Gênero e Democracia In-
trapartidária”, é essencial contar com mais mulheres na política 
por diversas razões, dentre as quais a redução das desigualda-
des de gênero. Além disso, um percentual maior de mulheres 
eleitas diminui as relações de poder entre os gêneros. 
Cristina Castro, CEO do Instituto Gloria, lembrou que existem 
questões culturais profundas e que, para mudar padrões de 
comportamentos, é necessária existência de mais mulheres na 
política. “Precisamos nos unir para pensar em competências fe-
mininas e empoderar mulheres. Juntas, podemos mais. Dimi-
nuir a violência contra mulher na política passa, necessaria-
mente, pela necessidade de termos mais mulheres na política. 
Neste sentido, é fundamental pensarmos em educação de me-
ninas na política”, disse. 
Katarina Brasil, uma das representantes do Movimento “200 
Mil por Elas”, idealizado pelo Instituto Gloria, em parceria 
com o Instituto Maria da Penha,  lembra que mulheres com es-
paço de voz, de fala, têm maiores chances de fomentar as dis-
cussões que devem ser pautadas em favor da igualdade de gê-
nero, pois impactam nos direitos das mulheres diretamente. 
O movimento, acima de tudo, conclama as pessoas a seguirem 
quem combate a violência contra a mulher e não quem a pra-
tica. “Campanhas como essa do TSE e do movimento mobili-
zam as pessoas a ocuparem a internet com consciência crítica, 
entendendo que é papel de toda a sociedade o combate a vio-
lência contra a mulher”, destacou Katarina. O Instituto Gloria, 
ONG que atua no combate à violência contra mulheres e me-
ninas, tem 5 pilares de atuação: educação, empreendedorismo, 
saúde da mulher, acesso a justiça e segurança. 
Katarina acredita ainda que só se combate a violência política 
dando mais espaço as mulheres dentro dos próprios partidos 
políticos. “É preciso que haja renovação e que mulheres que se 
encontrem na base dessas agremiações tenham oportunidades 
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iguais nas disputas eleitorais, podendo ascender à cúpula do 
partido, onde terão acesso à rede de contatos, recursos e maior 
visibilidade. Depois de eleitas, essas mulheres podem ainda es-
tar na mira da violência política, que ocorre sempre quando o 
sistema machista e patriarcal busca maneiras de anulá-las, de 
não as reconhecer ou de impedi-las de exercerem as prerroga-
tivas inerentes ao cargo que ocupam.  Por isso, é preciso que 
condutas assim sejam criminalizadas”, disse. [10] 

 
5. CONCLUSÃO - AS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, UM 
OLHAR ATUAL E PARA O FUTURO 

 
Em 2022 haverá a primeira eleição com as regras da lei 

14.192 de 04 de agosto de 2021. 
Também, para as eleições deste ano, a recente legislação 

passou a obrigar uma destinação do percentual mínimo dos re-
cursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para as candida-
turas femininas e, proporcionalmente, para as candidaturas de 
mulheres e homens negros. 

Ademais, a Emenda Constitucional 111, promulgada em 
setembro de 2021, determinou a contagem em dobro dos votos 
dados a mulheres e pessoas negras no cálculo da distribuição dos 
recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições. A medida 
vale a partir deste ano até 2030.  

A EC 111 fará diferença para a candidatura de mulheres, 
pois os partidos políticos poderão ter maior arrecadação. Isso re-
vela-se especialmente importante para as mulheres negras que, 
mesmo sendo o maior grupo demográfico do país (28% da po-
pulação), nas eleições municipais de 2020, representaram ape-
nas 6% dos eleitos para prefeituras ou câmaras municipais. 

Nas últimas eleições (eleições municipais de 2020) cres-
ceram os números de mulheres e pessoas transgêneros eleitas. 

Destaco alguns dados do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Observatório de Violência Política contra a Mulher:  

Desde 1985, 09 capitais de estados brasileiros já foram 
governadas por mulheres.  
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Em 2020, nas eleições municipais brasileiras, foram elei-
tas mulheres para 12.2% das prefeituras de municípios brasilei-
ros, percentual superior a 2016 (11,57%). Foram registradas 56 
candidaturas femininas às prefeituras das capitais do Brasil e 132 
candidaturas à vice, sendo que uma mulher foi eleita prefeita em 
Palmas/TO. Apenas 03 das 26 capitais não contaram com ne-
nhuma candidata na disputa eleitoral. Em relação às candidatas 
mais votadas no primeiro turno das capitais, 12 capitais tiveram 
uma mulher entre os três melhores resultados.  

Realizado acompanhamento eleitoral em 2020 pelo Ob-
servatório de Violência Política contra a Mulher, em relação às 
candidaturas masculinas analisadas, não foi encontrada ne-
nhuma evidência de violência política contra as mulheres nos 
programas eleitorais. 

Estes dados são demonstrativos de que a mulher está gra-
dualmente ocupando espaços públicos e políticos, e há motivos 
para esperança de mudanças comportamentais que resultem em 
erradicar a violência política contra a mulher. 

Olhando para o futuro, observa-se a importância de des-
tacar politicamente a mulher, especialmente levando em consi-
deração que a construção da sociedade brasileira ocorreu sob a 
égide do machismo, do patriarcalismo, na qual o homem sempre 
ocupou o espaço público e a mulher, o privado. 

O espaço político não pode ser exclusivo de homens, e 
tal conceito vem se solidificando com a maior participação polí-
tica das mulheres, seja como eleitoras, seja como candidatas a 
cargos públicos. Tal mudança ocorre a passos lentos. Porém, 
mesmo que ainda tímida, a presença cada vez maior de candida-
tas é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. Afi-
nal, a representatividade feminina é extremamente necessária 
quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres em um 
contexto no qual, como se sabe, ainda há muito preconceito, ex-
clusão e violência contra elas.  

Ao apontarmos que dentre os eleitores no Brasil as 
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mulheres são maioria, certamente este é um aspecto explorado 
pelos candidatos (ou candidatas) na tentativa de arregimentar 
esse voto feminino. Mais do que isso, é um indício de que há 
necessidade de atenção para essa parcela considerável da popu-
lação, ainda mais em se tratando de uma sociedade que busca se 
fortalecer enquanto democracia.  

Na década de 70 do século passado, as mulheres repre-
sentavam 35% do eleitorado. No ano de 2006, ultrapassaram a 
marca dos 50%, quebrando a hegemonia do eleitorado mascu-
lino.  

Os Tribunais Regionais Eleitorais vem julgando diversos 
casos em que foram apontados abusos por parte de partidos po-
líticos que utilizaram as chamadas “candidatas-laranja” para 
burlar a regra e desviar recursos do fundo partidário para candi-
datos homens. 

Neste sentido, reproduzo notícia apresentada em 10 de 
junho de 2022, no site “Conjur” sob o título “Justiça Eleitoral 
anula votos de partido por fraude na cota de gênero em 2020”: 

“O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) de-
cidiu anular todos os votos obtidos pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) por fraude à cota de gênero durante as elei-
ções municipais de 2020, no município de Casa Nova, no semi-
árido nordestino. 

A decisão foi publicada na quinta-feira (9/6) e também 
determinou a cassação de mandato de todos os candidatos bene-
ficiários que compuseram a chapa proporcional da agremiação. 
Dois membros que participaram diretamente da fraude foram de-
clarados inelegíveis pelo prazo de 8 anos. 

As ações foram decorrentes de dois processos — Ação 
de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) e Ação de Impugnação 
de Mandato Eletivo (Aime) — de autoria de suplente de verea-
dor. 

De acordo com os advogados, a ação de impugnação de 
mandato eletivo foi a primeira ocorrida por fraude à cota de 
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gênero na Bahia.” [11] 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através das Re-

soluções 254/2018 e 255/2018, estabeleceu objetivo previsto na 
Agenda 2030 da ONU, no sentido de “tratar mulheres e homens 

de forma justa, com oportunidades iguais de crescimento pro-

fissional e equiparação de cargos e salários, respeitar e apoiar 

os direitos humanos e combater toda e qualquer discriminação 

à diversidade.”    
Além de regulamentar a legislação eleitoral por meio de 

resoluções e portarias e encaminhar propostas ao Poder Legisla-
tivo, o TSE também tem atuado na fiscalização e na punição de 
desvios na aplicação da cota de gênero para indicação e financi-
amento de candidaturas. No Plenário, os ministros vêm mos-
trando rigor ao aplicar a legislação que visa incentivar o engaja-
mento das mulheres.  

Neste sentido, reproduzo notícia do site do TSE: 
“Por maioria de votos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu manter a cassação de seis vereadores eleitos em 2016 na 
cidade de Valença do Piauí (PI). Eles foram acusados de se be-
neficiar de candidaturas fictícias de mulheres que não chega-
ram sequer a fazer campanha eleitoral.  
Após os votos dos ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
e Luís Roberto Barroso acompanhando o relator da matéria, 
ministro Jorge Mussi, e do ministro Sérgio Banhos seguindo a 
divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e referendada 
pelo ministro Og Fernandes, a presidente da Corte Eleitoral, 
ministra Rosa Weber, desempatou o placar em favor da tese do 
relator pela cassação de todos os candidatos eleitos pelas coli-
gações “Compromisso com Valença 1 e 2”.  
Os vereadores foram condenados pelo Tribunal Regional Elei-
toral do Piauí (TRE-PI) por supostamente lançarem candidatu-
ras femininas fictícias para alcançar o mínimo previsto na Lei 
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) de 30% de mulheres nas duas 
coligações e se beneficiarem dessas candidaturas fantasmas. 
Ao todo, entre eleitos e não eleitos, 29 candidatos registrados 
pelas duas coligações tiveram o registro indeferido pelo mesmo 
motivo. 
Em seu voto, a presidente do TSE ressaltou a importância do 
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papel da Justiça Eleitoral para corrigir a distorção histórica que 
envolve a participação feminina no cenário político nacional. 
“Este Tribunal Superior tem protagonizado a implementação 
de práticas que garantam o incremento da voz ativa da mulher 
na política brasileira, mediante a sinalização de posiciona-
mento rigoroso quanto ao cumprimento das normas que disci-
plinam ações afirmativas sobre o tema”. [12] 

Vale ressaltar que leis e decisões são importantes instru-
mentos, e possuem um poder considerável na luta contra o pre-
conceito e a violência política de gênero, especialmente quando 
se verificam iniciativas de políticas sociais para igualdade de gê-
nero.  

O lento crescimento de candidaturas de mulheres pode 
ser associado aos efeitos da emancipação feminina, quando ava-
liamos as mudanças e transformações sociais pelas quais o papel 
da mulher brasileira passou.  

O exercício da liderança ainda pressupõe combates a 
construções de estereótipos sociais e culturais que observam o 
homem como mais competente. 

Essas construções arcaicas não consideram as jornadas 
de trabalho não remuneradas, tais quais cuidados com crianças, 
demandas domésticas, orçamentos familiares, e outras. Assim, o 
esforço das mulheres para alcançar cargos de gestão são maiores 
e mais desafiadores. 

Contudo, é preciso comemorar os avanços ainda que haja 
um caminho a percorrer. 

Estamos no caminho certo, e certamente surgirão outras 
políticas sociais para alcançar a almejada igualdade plena.  

A partir do pleno reconhecimento social da importância 
da participação da mulher nos espaços de poder será possível 
visualizar um futuro sustentável que estabeleça igualdade de 
condições e oportunidades na vida política, social e econômica 
do Brasil. Aí então, não haverá mais propósito na tipificação da 
violência política contra a mulher.  
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