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“Nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la”. 

Bertha Lutz, segunda mulher a ocupar assento na Câmara Federal, em 

discurso proferido na Conferência de São Francisco, em 19451. 

 

“Tal como a paz, não haverá verdadeira democracia enquanto não se talharem 

as condições para tornar audíveis as vozes das mulheres na política.” Ministro 

Edson Facchin, em voto proferido na ADI 5.6172. 

 

O debate sobre a representação política feminina vem ganhando destaque e relevância no Brasil e 

ao redor do mundo, na esteira do fortalecimento de valores democráticos e do aumento da participação de 

mulheres nos espaços de poder. 

De acordo com a última pesquisa censitária realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)3, a população feminina ultrapassou a masculina, em termos demográficos no Brasil, 

conduzindo à inexorável necessidade de se avaliar e discutir a participação das mulheres no meio político 

quando se fala na busca por uma sociedade democrática e igualitária.  

A própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo primeiro, erigiu como um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito o "pluralismo político" e a "cidadania", como forma 

a se alcançar os objetivos de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Nesse contexto, o presente estudo busca reunir informações sobre a presença das mulheres no 

Poder Legislativo, trazendo informações históricas e dados estatísticos a fim de traçar um panorama da 

atual situação das mulheres na política brasileira e no cenário internacional. O principal objetivo de tal 

análise é provocar reflexões, estimular o debate no âmbito do Município do Rio de Janeiro, e contribuir 

para a superação da desigualdade de representação de gênero na política na consecução dos ideais 

constitucionais acima mencionados.  

 

 

 

 

 

 
1 Disponível em http://www.funag.gov.br/images/2017/Novembro/Artigo/Bertha_Lutz_Artigo.pdf 
2 Supremo Tribunal Federal: ADI nº 5.617/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Julgado em 15/03/2018. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748354101 
3 A última pesquisa censitária realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, apontou a 

existência de 97.348.809 mulheres e 93.406.990 homens na população brasileira. Disponível no sítio: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=destaques 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

http://www.funag.gov.br/images/2017/Novembro/Artigo/Bertha_Lutz_Artigo.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748354101
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=destaques
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Trazemos, no presente capítulo, um breve histórico da participação feminina na política brasileira 

e carioca, buscando explorar as origens dessa participação e os momentos de inflexão no cenário 

nacional.  

Preliminarmente, cumpre destacar que tanto a Constituição Imperial de 18244 quanto a 

Constituição de 18915 não continham qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por 

mulheres de forma expressa. Contudo, tais ordenamentos constitucionais também não traziam garantias a 

esse respeito, favorecendo uma interpretação excludente de seus textos, não se cogitando, a priori,  a 

presença feminina em espaços políticos. 

A primeira tentativa de positivar a participação política das mulheres no ordenamento nacional 

ocorreu em 1919, quando o Senador Justo Chermont apresentou projeto de lei em favor do sufrágio 

feminino, representando pleito do Partido Republicano Feminino6. Entretanto, a referida proposição teve 

sua primeira discussão realizada apenas em 1921 e jamais chegou a ser incluída em pauta para votação7.  

Nessa esteira e a despeito da ausência de previsão na Constituição ou na legislação federal, o 

estado do Rio Grande do Norte assumiu posição de vanguarda, garantindo às mulheres a participação na 

política local em 1927:   

“Quando assumiu o cargo de Presidente do Estado, Juvenal Lamartine solicitou aos 

deputados estaduais que elaborassem uma nova lei eleitoral que assegura-se o direito 

de voto às mulheres. Foi sancionada a Lei nº 660, de 25 de outubro de 1927, que 

regulava o serviço eleitoral no estado e estabelecia que no Rio Grande do Norte não 

haveria mais distinção de sexo para o exercício do voto e como condição básica de 

elegibilidade. Nesse mesmo dia, a professora potiguar, Celina Guimarães Viana, 

natural de Mossoró, entrou com uma petição ao juiz eleitoral solicitando sua 

inscrição no rol dos eleitores daquele município.”8 

Também com base na mencionada Lei nº 660/1927, foi eleita em 1929, na cidade de Lajes, Alzira 

Soriano, a primeira prefeita da América do Sul. A eleição de Alzira chegou a ser discutida no Congresso 

Nacional, onde surgiram questionamentos sobre a validade da lei estadual e da votação. Contudo, tais 

empecilhos não foram capazes de obstar a diplomação da prefeita, tampouco a mobilização feminina pela 

participação na vida política do país. Ao contrário, o importante precedente originado no Rio Grande do 

Norte passou a ser utilizado por outras mulheres em outros estados e acabaram por impulsionar o direito 

ao voto na prática.  

Assim, a conquista do direito à participação política pelas mulheres somente ocorreu, 

efetivamente, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, tendo como marco normativo o Código 

 
4 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.html 

5 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.html 

6 O Partido Republicano Feminino foi criado no ano de 1910 pela carioca Leolinda Daltro, na esteira do movimento mundial de 

luta pelo sufragismo, defendendo o direito de voto para as mulheres e a abertura dos cargos públicos a todos os brasileiros, 

indistintamente (CPDOC-FGC. Verbetes do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – DHBB. Partido Republicano Feminino. 

Hildete Pereira de Melo/Teresa Cristina de Novaes Marques. Disponível em 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PARTIDO%20REPUBLICANO%20FEMININO.pdf ) 
7 ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo: a luta pelo voto no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980. 
8 ORIÁ, Ricardo. Mulheres no Parlamento Brasileiro: Carlota Pereira de Queiroz.  Revista Plenarium, Câmara do Deputados. 

Novembro de 2004, Ano 1, nº 1. Disponível em https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-

destaca/historico/mulheres-no-parlamento/publicacoes 

CAPÍTULO II – A CONQUISTA DE DIREITOS POLÍTICOS 

PELAS MULHERES NO BRASIL 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.html
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PARTIDO%20REPUBLICANO%20FEMININO.pdf
https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/historico/mulheres-no-parlamento/publicacoes
https://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-destaca/historico/mulheres-no-parlamento/publicacoes
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Eleitoral de 1932 (Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), o chamado Código Assis Brasil9. O 

Diploma, que regulava o alistamento eleitoral e as eleições em âmbito federal, estadual e municipal, 

garantia o direito à participação política de mulheres, nos seguintes termos:  

“Art. 2º É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na 

fórma deste Codigo.”  

Art. 121. Os homens maiores de sessenta anos e as mulheres em qualquer idade 

podem isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral.” 

Note-se que na ocasião, a mulher foi equiparada a homens idosos para fins de dispensa de 

obrigações e serviços eleitorais, o que revela traços da posição da mulher na sociedade à época, ainda tida 

como vulnerável e limitada enquanto sujeito de direitos. 

Apenas dois anos depois, com o advento da Constituição de 1934, é que a garantia de direitos 

políticos às mulheres alcançou status constitucional. A nova Carta, contudo, restringiu o voto feminino às 

mulheres no exercício de função pública remunerada: 

“Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as 

mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas 

as exceções que a lei determinar.” 

 

O direito de voto, finalmente, foi ampliado a todas as mulheres na Constituição de 1946, que 

consagrou o sufrágio universal e garantiu direitos políticos a todos os brasileiros maiores de 18 anos, 

conforme as normas abaixo colacionadas:  

“Art 131 - São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se alistarem na 

forma da lei.  

(...) 

Art 133 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os 

sexos, salvo as exceções previstas em lei. 

Art 134 - O sufrágio é universal e, direto; o voto é secreto; e fica assegurada a 

representação proporcional dos Partidos Políticos nacionais, na forma que a lei 

estabelecer.” 

 

Em que pese a conquista da cidadania plena pelas mulheres só ter sido consagrada, de fato, em 

1946, como já demonstrado, vale mencionar que a presença feminina no parlamento remonta ao período 

imperial. Isto porque a Constituição de 1824 determinava o seguinte:  

“Art. 46. Os Principes da Casa Imperial são Senadores por Direito, e terão assento no 

Senado, logo que chegarem á idade de vinte e cinco anos.” 

Nesse contexto, Princesa Isabel foi a primeira mulher a chegar ao parlamento, conclamada 

Senadora por Direito em 1871, até a Proclamação da República em 1889. A Princesa não representava 

uma província específica, como os demais senadores, mas simbolizava a presença da Coroa nos assuntos 

do parlamento.  

Pela via eleitoral direta, apenas em maio de 1933 uma mulher ocupou assento no Congresso 

Nacional. A médica Carlota Pereira de Queirós foi eleita a primeira deputada federal da América Latina, 

após ativa participação na Revolução Constitucionalista de 1932, ocasião em que organizou e liderou um 

 
9 O dia 24 de fevereiro, data de aprovação do Código Assis Brasil, foi incluído no Calendário Oficial do Governo Federal como o 

"Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil" (Lei nº 13.086/2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_do_Brasil
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grupo de 700 mulheres para garantir a assistência aos feridos10. A Deputada participou dos trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte, compondo a Comissão de Saúde e Educação11.  

 

Carlota Pereira de Queiroz na Assembléia Constituinte de 1934 (Acervo Câmara dos Deputados) 

 

Em 1936, na mesma legislatura, assumiu como suplente a Deputada Bertha Lutz12, permanecendo 

na Câmara até 1937, quando o Congresso Nacional foi fechado com a instauração do Estado Novo. A 

Deputada teve papel pioneiro na defesa dos interesses femininos e da mudança imagem da mulher, que 

passaria da vida familiar às atividades políticas. Em seu discurso de posse, consignou: “O lar é a base da 

sociedade, e a mulher estará sempre integrada ao lar; mas o lar não cabe mais no espaço de quatro muros 

– lar também é a escola, a fábrica, a oficina. Lar, Sr. Presidente, é, acima de tudo, o Parlamento, onde se 

votam as leis que regem a família e a sociedade humana”13. 

Com a redemocratização do país em 1945, a participação de mulheres no Congresso Nacional 

permaneceu bastante tímida, com poucas candidaturas femininas. Durante a chamada Quarta República14, 

apenas seis mandatos para a Câmara Federal foram conquistados por três mulheres: Ivete Vargas 

(eleições de 1950, 1954, 1958 e 1962, pelo Estado de São Paulo), Nita Costa (eleição de 1954, pelo 

Estado da Bahia) e Necy Novaes (eleição de 1962, também representando São Paulo).  

Após a instauração do governo militar em 1964, que resultou na cassação dos partidos políticos e 

na instituição do bipartidarismo, constatou-se no pleito eleitoral de 1966 uma redução do número de 

candidatas, porém um aumento do número de eleitas. A presença de mulheres no Congresso Nacional15, 

dentre titulares e suplentes nas legislaturas que se seguiram, pode ser assim ilustrada:  

 
10 CPDOC-FGV. Navegando na História: A Era Vargas – 1º Tempo – dos anos 20 a 1945. Biografia Carlota Pereira de Queiros. 

Disponível em https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/carlota_pereira_de_queiros 

11 SOW, Marilene Mendes. A Participação feminina na construção de um parlamento democrático, Brasil / Marilene Mendes 

Sow. -- 2009.  
12 Bióloga, fundadora da Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, grupo focado em estudos pela luta pela igualdade 
política das mulheres, e, posteriormente, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerada a primeira sociedade 

feminista brasileira. Fonte: Agência Senado. Bertha Lutz. Disponível em https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-
assunto/bertha-lutz 

13 Diario do Poder Legislativo, 29 de julho de 1936. Brasília: Centro Gráfico da Câmara dos Deputados. 
14 Período democrático que teve início em 1945, com o fim do Estado Novo, até 1964, com o começo da Ditadura Militar. 
15 https://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores e https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/carlota_pereira_de_queiros
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/bertha-lutz
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/bertha-lutz
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/legislaturas-anteriores
https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao
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No âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dentre os 21 vereadores titulares eleitos em 

15 de novembro de 1976 para a 1ª Legislatura (com mandato de 1º e fevereiro de 1977 até 31 de janeiro 

de 1983), duas eram mulheres: Bambina Bucci e Daisy Lúcidi Mendes.  

Nas legislaturas seguintes, a presença de mulheres no Parlamento Municipal permaneceu restrita, 

conforme quadro a seguir:  

 

Mandato Número de 

Vereadoras 

Nomes Proporção 

Mulheres/Assentos 

1ª Legislatura  

(1977 - 1982) 

3 Bambina Bucci 

Daisy Lúcidi 

Clemir Ramos 

(suplente) 

3/29 - Média 

Proporcional = 10,34% 

2a Legislatura  

(1983 - 1988)  

5 Bambina Bucci 

Benedita da Silva 
Dilsa Terra 

Henriete Amado 

Ludmila Mayrink 

5/40 - Média 

Proporcional = 12,5% 

3a Legislatura  

(1989 - 1992) 

6 Bambina Bucci 

Laura Carneiro 

Ludmila Mayrink 

Neuza Amaral 

6/49 - Média 

Proporcional = 12,24% 

 
16 Nesta legislatura, foi eleita Júlia Steinbruch, primeira Deputada Federal representante do Estado do Rio de Janeiro. 
17 Em 1979, Eunice Michiles tornou-se a primeira senadora eleita do Brasil, suplente do Senador João Bosco, sendo recebida pelos 

seus pares com flores e poesia. Agência Senado, disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/1a-

senadora-tomou-posse-ha-40-anos-e-foi-recebida-com-flor-e-poesia 

 

Mandato Câmara dos Deputados Mandato Senado Federal 

43ª Legislatura 

1967-1971  

6 

mulheres16 

481 

homens 

43ª Legislatura 

1967-1970 

Nenhuma 

mulher 

90 homens 

44ª Legislatura 

1971-1975 

1 mulher 338 

homens 

44ª Legislatura 

1971–1974 

Nenhuma 

mulher 

95 homens 

45ª Legislatura 

1975–1979 

1 mulher 396 

homens 

45ª Legislatura 

1975-1978  

Nenhuma 

mulher 

91 homens 

46ª Legislatura 

1979–1983 

4 mulheres 481 

homens 

46ª Legislatura 

1979–1983 

4 mulheres17 91 homens 

47ª Legislatura 

1983–1987 

8 mulheres 563 

homens 

47ª Legislatura 

1983–1987 

2 mulheres 98 homens 

48ª Legislatura 

1987–1991 

29 

mulheres 

560 

homens 

48ª Legislatura 

1987-1991 

1 mulher 144 homens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eunice_Michiles
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/1a-senadora-tomou-posse-ha-40-anos-e-foi-recebida-com-flor-e-poesia
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/1a-senadora-tomou-posse-ha-40-anos-e-foi-recebida-com-flor-e-poesia
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Regina Gordilho 

Ruça Lícia Caniné 

4a Legislatura  
(1993 - 1996) 

6 Jurema Batista 
Laura Carneiro 

Leila do Flamengo 

Rogéria Bolsonaro 

Rosa Fernandes 

Terezinha Sarmento 

6/54 - Média 
Proporcional = 11,11% 

5a Legislatura  

(1997 - 2000) 

8 Ana Lipke 

Daisy Lúcidi 

Florinda Lombardi 

Jurema Batista 

Leila do Flamengo 
Lucinha 

Rogéria Bolsonaro 

Rosa Fernandes 

8/53 - Média 

Proporcional = 15,09% 

6a Legislatura  

(2001 - 2004) 

8 Eliana Ribeiro 

Jurema Batista  

Leila do Flamengo 

Liliam Sá 

Lucinha 

Patrícia Amorim 
Rosa Fernandes 

Veronica Costa 

8/52 - Média 

Proporcional = 15,38% 

7a Legislatura  

(2005 - 2008) 

14 Andrea Gouvêa Vieira 

Aspásia Camargo 

Cristiane Brasil 

Leila do Flamengo 

Liliam Sá 

Lucinha 

Marcia Teixeira 

Patrícia Amorim 
Rosa Fernandes 

Silvia Pontes 

Suely 

Teresa Bergher 

Veronica Costa 

14/66 - Média 

Proporcional = 21,21% 

8a Legislatura  

(2009 - 2012) 

15 Andrea Gouvêa Vieira 

Aspásia Camargo 

Carminha Jerominho 

Clarissa Garotinho 
Cristiane Brasil 

Liliam Sá 

Lucinha 

Marcia Teixeira 

Nereide Pedregal 

Patrícia Amorim 

Rosa Fernandes 

Sonia Rabello 

Tânia Bastos 

Teresa Bergher 

Vera Lins 

15/66 - Média 

Proporcional = 22,72% 

9a Legislatura  

(2013 - 2016)  

8 Cristiane Brasil 

Laura Carneiro 

Leila do Flamengo 

8/62 - Média 

Proporcional = 12,90% 
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Rosa Fernandes 

Tânia Bastos 

Teresa Bergher  

Vera Lins 

Veronica Costa 

10a Legislatura  

(2017 - 2020) 

8 Fátima da Solidariedade 

Luciana Novaes 

Marielle Franco 

Rosa Fernandes 

Tânia Bastos 

Teresa Bergher  

Vera Lins 

Veronica Costa 

8/65 - Média 

Proporcional = 12,30% 

 

Atualmente, o parlamento carioca conta com sete vereadoras, dentre as quais três compõem a 

Comissão Permanente de Defesa da Mulher, que tem por escopo opinar acerca das proposições que 

digam respeito aos interesses das mulheres, principalmente enquanto cidadãs partícipes da vida coletiva e 

individual no âmbito municipal, bem como promover iniciativas e campanhas de esclarecimentos e 

promoção dos direitos das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

Convocada pela Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, a Assembleia 

Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos no dia 1º de fevereiro de 1987, funcionando até 5 de outubro 

de 1988, com a promulgação da chamada Constituição Cidadã. 

O reduzido número de mulheres eleitas para compor a Assembleia Constituinte - 26 deputadas 

federais e nenhuma senadora, em um universo total de 593 parlamentares - não impediu que 

consideráveis avanços fossem alcançados, no que diz respeito à consagração da participação política 

feminina e à conquista de direitos. A chamada “Bancada do Batom”18, articulação suprapartidária 

formada durante os trabalhos da Constituinte, atuou incessantemente na defesa dos direitos da mulher, 

tais como licença maternidade de 120 dias, direito à posse da terra ao homem e à mulher, igualdade de 

direitos e de salários entre homem e mulher e garantia de mecanismos que coibissem a violência 

doméstica, entre outros19. 

 
18 Agência Senado, disponível em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-

historico-no-combate-a-discriminacoes 

19 SOW, Marilene Mendes. A Participação feminina na construção de um parlamento democrático, Brasil / Marilene Mendes 

Sow. -- 2009. 

CAPÍTULO III – O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 

OS DIREITOS POLÍTICOS DAS MULHERES A PARTIR DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

CONCLUSÃO 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-historico-no-combate-a-discriminacoes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-historico-no-combate-a-discriminacoes
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“Bancada do Batom” na Assembleia Constituinte de 1987 

Imagem: Fernando Bizerra / Arquivo BG Press 

 

Nesse contexto, a Constituição Federal consagrou postulados e garantias protetivas dos direitos 

das mulheres, buscando a consolidação da igualdade entre homens e mulheres, a saber:  

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: (...)  

II - a cidadania;  

(...)  

V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

 

(…)  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

 

(...)  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição;” 

 

O Estado Brasileiro também se tornou signatário da Convenção para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), em 1984. Segundo esta convenção: 

“Artigo 2º - Os Estados-partes condenam a discriminação contra a mulher em todas 

as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem 
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dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com 

tal objetivo se comprometem a:  

a) consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas Constituições nacionais ou em 

outra legislação apropriada, o princípio da igualdade do homem e da mulher e 

assegurar por lei outros meios apropriados à realização prática desse princípio; 

(...) 

f) adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar 

ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a 

mulher;  

 

Artigo 3º - Os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas 

esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive 

de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da 

mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. (…) 

 

Artigo 5º - Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para: a) 

modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a 

alcançar a eliminação de preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra 

índole que estejam baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de qualquer 

dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres.  

 

Artigo 7º - Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular, 

garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a:  

a) votar em todas as eleições e referendos públicos e ser elegível para todos os 

órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas;  

b) participar na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e 

ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos 

governamentais;  

c) participar em organizações e associações não governamentais que se ocupem da 

vida pública e política do país.”  

 

Na esteira dos princípios constitucionais e das normas de direito internacional, a Lei 9.100, de 2 

de outubro de 1995, inovou o ordenamento jurídico brasileiro, prevendo uma cota mínima de 20% das 

vagas de cada partido ou coligação para a candidatura de mulheres.  

Dois anos depois, a referida legislação foi alterada pela Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 

Geral de Eleições), que obrigou partidos políticos a preencherem, do número de vagas de candidaturas, o 

mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.  

Posteriormente, a Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, alterou dispositivos da Lei dos 

Partidos Políticos (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995), criando mais incentivos à presença de 

mulheres no espaço político. Tal diploma determinou a aplicação do mínimo de 5% do Fundo Partidário 

na criação de programas de promoção e difusão da participação feminina na política (art. 44, V), bem 

como a destinação de 10% do tempo de propaganda partidária gratuita ao mesmo fim (art. 45, IV).  

Por fim, a Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, instituiu a reserva mínima de Fundo 

Partidário para o financiamento de campanhas de candidaturas femininas: 

“Art. 9º Nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos 

reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por 
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cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário 

destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas 

de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do 

art. 44 da Lei n o 9.096, de 19 de setembro de 1995.”  

 

O referido dispositivo foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada perante o STF 

(ADI 5617/DF, sob a relatoria do Exmo. Min. Edson Fachin). Na ocasião, a então Procuradora Geral da 

República questionou o prazo de três eleições para a vigência da reserva do Fundo, bem como os 

percentuais fixados. Dentre os argumentos aventados, alegou que “as cotas para mulheres na política, 

como opção legislativa de materialização do princípio da igualdade, apenas encontrarão efetividade se 

acompanhadas de proporcional destinação, por tempo razoável, de recursos financeiros, tendo em mira 

que (...) mudanças sociais profundas não ocorrem em prazo curto”.  

Em 18.03.2018, o Plenário do STF julgou procedente a referida ADI, para, em suma: (i) declarar a 

inconstitucionalidade da expressão “três” contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite 

temporal para a reserva de financiamento; (ii) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas 

femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de 

recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do 

montante do Fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (iii) fixar que, 

havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido 

destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção. 

Diante deste precedente fixado pelo Plenário do STF, foi formulada consulta perante o Tribunal 

Superior Eleitoral - TSE (Consulta nº 0600252-18.2018.6.00.0000), questionando-se a aplicação do 

entendimento da Corte Suprema também ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (arts. 16-C e 

16-D da Lei nº 9.504/97) e ao tempo de propaganda gratuita na televisão.  

Em sessão ordinária administrativa realizada em 22.05.2018, o Plenário do TSE decidiu por 

aplicar os mesmos fundamentos utilizados pelo STF, fixando que os partidos políticos deveriam também 

reservar pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido 

como Fundo Eleitoral, para financiar as campanhas femininas. De igual modo, os ministros entenderam 

que o mínimo de 30% deveria ser considerado em relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral 

gratuita no rádio e na televisão.  

Convém aqui destacar que, segundo a distribuição de competências dada pela Constituição 

Federal (art. 22, inciso I), compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral, sendo tais 

normas consideradas de observância obrigatória pelos demais entes da Federação. Assim, o regramento 

acima exposto deve ser observado nos pleitos municipais, sem que haja espaço para que os partidos 

políticos e atores municipais atuem de maneira diversa.  

Outrossim, vale registrar que os efeitos práticos da Lei no 13.165/2015, bem como dos 

precedentes fixados em 2018 pela Suprema Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral somente poderão ser 

constatados a partir do pleito eleitoral municipal a ser realizado neste ano, de 2020.  

 

 

 

 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a consolidação da legislação e o avanço de 

ações afirmativas, foi possível constatar um aumento da representatividade feminina no Poder Legislativo 

brasileiro nos últimos anos.  

CAPÍTULO IV – A REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NAS 

CASAS LEGISLATIVAS DO BRASIL E DO MUNDO 

CONCLUSÃO 
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Os números do Congresso Nacional20 nos últimos três pleitos eleitorais demonstram bem essa 

tendência: 

 

Aqui, estão reunidos os parlamentares eleitos ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, nas 

três últimas eleições. Verifica-se que, em 2018, houve um aumento de cerca de 50% no número de 

mulheres eleitas, em relação ao pleito de 2014.  

Também nos estados é possível vislumbrar uma curva ascendente, ainda que oscilante: 

 

Neste quadro, estão representados todos os deputados estaduais eleitos nos três últimos pleitos, em 

todos os estados da Federação. Apesar da oscilação verificada em 2014, o número de mulheres teve um 

aumento considerável na eleição de 2018, seguindo a tendência federal. 

 
20 Portal TSE Divulga, disponível em http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html 

http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
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Na esfera municipal, o aumento da representatividade feminina revela-se mais gradual, o que pode 

ser explicado pela extensão da amostragem: 57.942 vereadores foram eleitos no Brasil em 2016, número 

muito superior ao de parlamentares a nível federal e estadual21.  

 

O quadro acima representa a soma do número de vereadores eleitos para ocupar um assento em 

todas as câmaras municipais do Brasil.  

Como se vê, os dados da realidade brasileira, em todas as esferas federativas, sem dúvida indicam 

uma melhora nos índices de representatividade feminina, tendência esta que espera-se ver confirmada nos 

próximos pleitos eleitorais.  

Contudo, a presença de mulheres nos parlamentos brasileiros ainda se revela muito tímida e aquém 

da realidade global. Segundo dados da Inter-Parliamentary Union - IPU22, a média global de 

representatividade feminina no Poder Legislativo é de 25%. Veja-se:  

  Parlamento 

Unicameral ou 

Câmara Baixa 

Câmara Alta ou 

Senado 

Média de ambas as 

Casas 

Média Global 25,0% 24,7% 25,0% 

Américas 31,7% 32,3% 31,8% 

Europa 30,1% 29,1% 29,9% 

África Sub-Saariana 24,4% 23,9% 24,3% 

 
21 Estatísticas TSE, disponível em http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais 
22 https://data.ipu.org/women-averages , em fevereiro de 2020. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
https://data.ipu.org/women-averages
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Ásia 20,5% 17,2% 20,1% 

Oriente Médio e 

Norte Africano 
17,5% 10,8% 16,6% 

Oceânia 16,6% 43,8% 19,4% 

 

Os percentuais representam um universo de 45.906 parlamentares ao redor do mundo, sendo 34.451 

homens e somente 11.455 mulheres. Tais números, apesar de revelarem o longo caminho a se percorrer 

até a paridade na representação política, já demonstram um avanço considerável, se levarmos em conta 

que, em 1995, o percentual global era de apenas 11,3%. 

Já o ranking de participação legislativa feminina por país indica que o Brasil ocupa atualmente a 

141ª posição (dados de fevereiro de 2020)23:  

País Percentual de Mulheres Proporção Mulheres/Assentos 

1º Ruanda 61,2 49/80 

2º Cuba 53,2 322/605 

3º Bolívia 53,1 69/130 

4º Emirados Árabes 50,0 20/40 

5º México 48,2 241/500 

6º Nicarágua 47,2 43/91 

7º Suécia 46,9 164/349 

8º Granada 46,7 7/15 

9º Andorra 46,43 13/28 

10º África do Sul 46,35 184/397 

(...) 

135º Chade 15,43 25/162 

 
23 Dados em https://data.ipu.org/women-ranking?month=2&year=2020 . Convém observar que os dados se referem à presença 

feminina nas câmaras baixas. 

https://data.ipu.org/women-ranking?month=2&year=2020
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136º Jordânia 15,38 20/130 

137º Egito 15,1 90/596 

138º Bahrein 15 6/40 

139º Butão 14,89 7/47 

140º Gabão 14,79 21/142 

141º Brasil 14,62 75/513 

142º São Tomé e Princípe 14,55 8/55 

143º Malásia 14,41 32/222 

144º India 14,36 78/543 

145º Georgia 14,09 21/149 

(...) 

185º Nigéria 3,63 13/358 

186º Omã 2,33 2/86 

187º Iemen 0,33 1/301 

188º Micronésia 

        Papua Nova Guiné 

        Vanuatu 

        Eritréia 

        Haiti    

Países com representatividade feminina igual a zero 

 

Vale destacar que 83 dos países que compõe o ranking global possuem atualmente modelos de 

ações afirmativas, conforme levantamento feito pelo International IDEA, Inter-Parliamentary Union e 

Universidade de Estocolmo24.  

Dentre os países que se destacam nesse aspecto, é interessante ressaltar o caso da Bolívia, único 

país latino-americano a ocupar as primeiras posições do ranking acima. A experiência boliviana é fruto 

de uma política de cotas complexa e bem detalhada, que permitiu que em menos de vinte anos o país 

avançasse rumo à terceira colocação no ranking global de presença feminina no Parlamento.   

 
24 Gender Quotas Database: disponível em https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas


18 

 

Segundo Venturini e Villela25, dentre as razões que podem explicar os bons resultados alcançados 

pela Bolívia, pode-se citar a previsão de sanções aplicáveis àqueles que descumprem as políticas de cotas 

(ao contrário da legislação brasileira, que não prevê penalização aos partidos políticos que não respeitam 

o mínimo de candidaturas femininas); a aplicação do sistema de cotas para a escolha de quaisquer 

autoridades eletivas (como a eleição de magistrados e conselheiros); e a existência de um desenho 

institucional de política bem mais complexo e detalhado, havendo regras para garantir a igualdade, 

paridade e alternância.  

Vale ressaltar também o importante papel desempenhado pela Ley nº 243, de 28 de maio de 2012: 

Ley Contra El Acoso Y Violencia Política Hacia Las Mujeres26. O estatuto tem por objeto a criação de 

mecanismos de prevenção, atenção, sanção contra atos individuais ou coletivos de perseguição e/ou 

violência política contra as mulheres, com o fim de garantir o exercício pleno de seus direitos políticos. 

Trata-se de uma lei com normas programáticas, voltadas à proteção de todas as mulheres candidatas, 

eleitas, designadas ou em exercício da função político-pública. Dentre seus postulados, a lei elenca a 

despatriarcalização, que enuncia que o Estado deverá implementar “um conjunto de ações, políticas e 

estratégias necessárias para desestruturar o sistema patriarcal baseado na subordinação, desvalorização e 

exclusão sustentadas nas relações de poder, que excluem e oprimem as mulheres nos aspectos social, 

econômico, político e cultural”.  

Como consequência desse conjunto normativo, nas eleições realizadas em 2014, a mulheres 

bolivianas alcançaram números expressivos em termos de representatividade: 53% das vagas na Câmara 

dos Deputados e 47% das vagas do Senado. O resultado contrasta com os números de 1982, quando o 

país contava com apenas 2% de mulheres eleitas para os cargos legislativos. 

Assim, conforme se extrai da experiência boliviana, apenas a criação de uma política de cotas e de 

uma legislação que garanta mínimos de candidaturas não são suficientes para impactar na 

representatividade de mulheres no Poder Legislativo. É necessário aperfeiçoar gradualmente o desenho 

institucional político, bem como conscientizar a população e os agentes políticos, difundindo os valores 

da igualdade material.  

 

 

 

 

Não há dúvidas, nos dias atuais, de que a presença de mulheres em espaços políticos revela-se pilar 

democrático fundamental, almejado pelos mais diversos países ao redor do globo, e evidentemente 

benéfico para toda a sociedade. 

Nesse sentido, apontam Melo e Tomé, em estudo sobre mulheres e política: “Para a ciência política, 

existem três grandes significados para a importância da presença de mulheres - isto é, para a 

representação feminina - nas esferas de poder político. A representação pode ser: descritiva, ou seja, de 

tal forma que se assemelhe à própria presença na sociedade; substantiva, ao considerar que um grupo 

potencialmente representa melhor as suas próprias demandas, construindo agendas específicas; ou, por 

fim, a representação pode ter o efeito simbólico, ao mostrar o impacto do próprio aumento da 

representação nas esferas de poder da sociedade (Franceschet, 2008).” Ainda, a “presença maior de 

mulheres vai muito além de uma questão de justiça e igualdade desprovida de significado; é, sim, 

 
25 VENTURINI, Anna C. & VILLELA, Renata R. A Inclusão de Mulheres no Parlamento como Medida de Justiça Social: Análise 

Comparativa dos Sistemas de Cotas do Brasil e da Bolívia. 
26 Disponível em https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/J/68_DS_2935.pdf 

CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 

https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/J/68_DS_2935.pdf
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estruturante da própria ideia de democracia e origem de uma agenda de políticas que pode beneficiar não 

só as mulheres como toda a sociedade (Htun et al, 2013; Besley et al., 2017).”27 

Contudo, conforme demonstrado, a realidade brasileira “(...) tem menos participação proporcional 

de mulheres no Poder Legislativo do que outras nações de menor consolidação democrática, menor 

abertura política e cultural ou menor condição socioeconômica”28. Tais números demonstram a 

necessidade de um longo caminho de conquistas rumo à promessa constitucional da igualdade e a 

promoção de uma sociedade plenamente justa, solidária e livre. 

Espera-se, com as recentes inovações legislativas e jurisprudenciais, demonstradas no Capítulo III 

deste Estudo, que o Brasil possa avançar, já no próximo pleito eleitoral, no sentido de mitigar o déficit de 

representatividade política feminina, garantindo uma participação mais equilibrada entre homens e 

mulheres. Fatores como a garantia de recursos financeiros e a reserva de vagas para candidaturas 

femininas, a consolidação e aperfeiçoamento de ações afirmativas, bem como o incentivo ao engajamento 

e participação política de mulheres, podem ter impacto expressivo nas Eleições de 2020, que alçará aos 

espaços de poder prefeitos e vereadores em todo o Brasil.  

 

 

 

 

 
27 MELO, Hildete Pereira de; THOMÉ, Débora. Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores. Rio de Janeiro: FGV Editora, 

2018. 
28 Supremo Tribunal Federal: ADI nº 5.617/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Julgado em 15/03/2018. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748354101 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748354101
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