Líderes na Câmara agem para
reduzir cotas femininas
Projeto prevê diminuir de 30% para 10% representação de mulheres em
eleições; comissão também avalia fim de punições para partidos
(O Estado de S.Paulo, 24/07/2019 – acesse no site de origem)
Com dificuldades para preencher cotas de participação feminina em
eleições, líderes de partidos na Câmara discutem abrandar as regras para
as eleições do ano que vem. Uma das ideias é reduzir de 30% para 10% o
porcentual mínimo obrigatório de candidatas mulheres a cargos no
Legislativo. Outra proposta, já pronta para votação na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), prevê o fim das punições às legendas que não
cumprirem a cota.
Para valer em 2020, quando serão escolhidos novos vereadores em mais de
cinco mil cidades do País, as medidas precisam ser aprovadas até o início de
outubro – isso porque alterações nas regras eleitorais precisam ser feitas até
um ano antes da votação.
A proposta mais avançada para abrandar as regras é justamente de uma
mulher. A presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), quer o fim
das punições aos partidos caso o número mínimo de candidatas na eleição
não seja cumprido. A medida já teve parecer favorável da deputada Bia
Kicis (PSL-DF) na CCJ.
O partido de Bia é alvo da Operação Sufrágio Ostentação, da Polícia
Federal, que investiga o uso de mulheres como laranjas na disputa eleitoral
do ano passado. A suspeita é de que o diretório de Minas Gerais da legenda
tenha registrado candidatas apenas para justificar repasses do fundo
eleitoral. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, presidia o
diretório mineiro à época – ele nega irregularidades.
Dos 24 candidatos que não receberam nem um único voto em 2018 – nem o
próprio –, 21 eram mulheres. Destas, 17 não arrecadaram nem gastaram
nada. Na Câmara, a bancada passou de 51 para 77 deputadas. Apesar

do avanço, elas representam apenas 15% dos 584 parlamentares no
Congresso Nacional.
“Queremos que os partidos mantenham a busca por candidaturas de cada
gênero, mas que não sejam penalizados pelo quadro político que se
apresentar em cada pleito”, afirmou Renata ao Estado.
Em maio, o Congresso já havia aprovado uma anistia para partidos que não
cumpriram a exigência de investir ao menos 5% do Fundo Partidário na
participação feminina na política. Na ocasião, o projeto foi relatado pelo
deputado Paulinho da Força (SD-SP), líder da bancada do Solidariedade.
Ele também defende a alteração nas regras para as próximas eleições.
‘Laranjal’. Segundo deputados do Novo, o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia(DEM-RJ), afirmou em reunião na semana passada que pretende colocar
propostas de reforma política em pauta após a volta do recesso parlamentar.
Procurado nesta terça-feira, 23, ele não foi encontrado.
A proposta de reduzir o porcentual mínimo de candidatas mulheres, em vigor
desde a disputa de 2010, também é do Podemos. Autor do projeto, o líder do
partido na Câmara, José Nelto (GO), justifica que a regra atual abre margem
para fraudes. “Cada partido terá liberdade para definir seu porcentual. A
atual legislação favorece ao laranjal. Se continuar assim, 2020 será um
festival de laranja como nunca se viu”, afirmou.
Tanto essa como a proposta de acabar com a punição enfrenta resistência na
bancada feminina. A líder da frente, a deputada Professora Dorinha (DEMTO), considera “vergonhoso” a Câmara discutir as medidas. “É muito ruim.
Em minha opinião, não pode prosperar. Vamos lutar até o final contra esse
projeto”, disse a parlamentar.
Sistema eleitoral. Além da discussão sobre as mudanças nas regras para as
mulheres, a ideia, de acordo com os presentes na reunião com Maia, é de a
Câmara voltar a debater mudanças na forma de se eleger deputados e
vereadores, com a implantação do sistema conhecido como “distritão”.
Atualmente, a eleição para o Legislativo se dá pelo sistema proporcional – ou
seja, para ser eleito, o candidato depende não apenas dos votos que recebe,

mas também dos votos recebidos pelo partido ou coligação. Os assentos
parlamentares são distribuídos conforme essa votação partidária.
Pelo chamado “distritão”, os eleitos seriam aqueles deputados e vereadores
com maior votação, a exemplo do que ocorre com prefeitos, governadores,
senadores e presidente. A medida serviria de transição para um modelo de
votação chamado distrital misto, quando parte das cadeiras nas
assembleias e câmaras municipais, além da Câmara dos Deputados, seriam
destinadas aos mais votados e a outra parte aos eleitos regionalmente nos
distritos eleitorais.
“Estamos tentando fazer um acordo de transição para agradar gregos e
troianos, aprovando o ‘distritão’ em 2020 e 2022 e, a partir de 2024, o
distrital misto”, afirmou o líder do Podemos.
Representação de mulheres na Casa é de 15%
Ainda que a participação feminina no Congresso seja hoje a maior da
história, as mulheres ocupam 77 das 513 cadeiras disponíveis na Câmara dos
Deputados – o equivalente a 15%. Na Legislatura anterior, esse porcentual
era de 9,5%.
Três Estados (Amazonas, Maranhão e Sergipe) não possuem nenhuma
representante feminina em suas bancadas. Em outros sete Estados, há
apenas uma representante do sexo feminino. Na Legislatura anterior, eram
cinco os Estados sem nenhuma deputada e outros oito com apenas uma
mulher como representante na Câmara.
Já os melhores índices de representatividade feminina são encontrados no
Distrito Federal e Acre, que possuem cinco e quatro deputadas federais,
respectivamente. Cada um tem direito a oito deputados. Ou seja, 65,5% das
cadeiras da bancada do Distrito Federal são ocupadas por mulheres e, no
Acre, a bancada é dividida.
Proporcionalmente, os dois Estados apresentaram o maior aumento da
presença de mulheres nas bancadas federais em relação à Legislatura
anterior: o DF aumentou de uma para cinco, enquanto no Acre a variação foi
de uma para quatro. Já Tocantins, Pará, Ceará, Amazonas e Maranhão,

diminuíram sua bancada feminina na Câmara.
No recorte por regiões, o Nordeste tem o pior índice: apenas 12 dos seus 151
assentos na Câmara são ocupados por mulheres – menos de 8%.
Centro-Oeste e Norte possuem as maiores porcentagens de presença
feminina na Câmara: 24,3% e 23%, respectivamente. Sudeste e Sul
apresentam, cada um, pouco menos de 16% de mulheres entre seus
deputados federais.
Por Renato Onofre e Camila Turtelli. Colaboraram Paulo Beraldo e Vinicius
Passarelli, especial para O Estado.
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O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, firmado em 1966 e
ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 592/1992 prevê em seu artigo 3º
que “Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar a
homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos
enunciados no presente Pacto” e em seu artigo 25 que “Todo cidadão terá o
direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação
mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas: a) de participar da
condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes
livremente escolhidos; b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas,
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto,

que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; c) de ter acesso, em
condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país”. Violações a
direitos previstos nesse pacto são sujeitas a controle por Comitê instituído
para controle dessas denúncias.
(O Estado de S. Paulo, 22/05/2017 – Acesse o site de origem)
A Convenção CEDAW- Convenção Para Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, do qual o Brasil é signatário, traz como um de
seus fundamentos a participação máxima da mulher em igualdade de
condições com o homem, em todos os campos, considerando-a indispensável
para o desenvolvimento pleno e completo de um país, o bem–estar do mundo
e a causa da paz. Em seu artigo 7º, ela expressa a necessidade de que as
medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida
política e pública sejam adotadas no país, garantindo-se, em igualdade de
condições com os homens, o direito de votar em todas as eleições e referenda
públicos e ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de
eleições públicas; 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; além de participar em
organizações e associações não-governamentais que se ocupem da vida
pública e política do país.
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará, assegura que toda mulher
poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos,
sociais e culturais e contará com a total proteção desses direitos consagrados
nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos;
reconhece-se que a violência contra a mulher impede e anula o exercício
desses direitos.
O ideal previsto nos tratados internacionais não se reflete na realidade
brasileira.
A ONU Mulheres divulgou o Mapa Mundial de mulheres na Política, um
retrato de janeiro de 2017. Dos 193 países pesquisados no espaço do
parlamento, o Brasil encontra-se na 154ª posição. Na Câmara dos Deputados,

mulheres são 55 das 514 cadeiras, o que corresponde a 10,7% do total de
deputados; no Senado, 12, das 81 cadeiras, o equivalente a 14, 8% do total de
senadores.
A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo aponta em seu sítio um mapa
interativo que indica a representatividade feminina no Estado São Paulo. Ali
se verifica que dos 645 municípios paulistas, menos de 10% elegeram
prefeitas, que o percentual de vereadoras eleitas gira em torno de 8% do
total de cadeiras em Câmaras Municipais e que em 147 municípios paulistas
nenhuma mulher foi eleita para nenhum cargo.
O quadro atual ainda está longe do ideal de representação das mulheres na
política, que deveria ser no mínimo proporcional ao da população feminina do
país: 51,5%. Inexoravelmente, a sub-representatividade da mulher esbarra no
princípio constitucional da igualdade e na violação dos direitos políticos
enquanto direitos históricos.
Visando aumentar a representatividade feminina na política, o legislador
inseriu em 2012 na legislação eleitoral disposições que estimulem a redução
de desigualdade entre a representatividade de homens e mulheres, ao
determinar, o preenchimento de cotas (ou quotas) na composição das
candidaturas partidárias no mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero; a utilização de percentual mínimo de 5% e no
máximo de 15% do total de recursos do fundo partidário na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres e possibilidade de utilização futura em campanhas eleitorais de
candidaturas do partido e fixação de tempo mínimo de 10% na propaganda.

Foto: Assessoria de Comunicação Social/MP-SP
Os debates subsistem no Congresso Nacional, onde tramita a PEC 134/2015,
que busca a reserva de cadeiras para mulheres nas casas legislativas e não
apenas a reserva de vagas nas candidaturas. Após a promulgação da PEC
134/2015, caso não se atinja o percentual de 30% de mulheres eleitas, as
vagas necessárias serão preenchidas, dentro de cada partido, por candidatas
mulheres que tenham obtido a maior votação nominal entre os partidos que

atingiram o quociente eleitoral, para que na primeira legislatura pelo menos
10% das vagas das Câmaras dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na
Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, sejam
reservadas às mulheres. Na segunda legislatura o percentual passaria para
12% e, na terceira, para 16%.
Não obstante, mesmo com tais medidas afirmativas, o que vemos é um Brasil
atrás de mais de uma centena de países e que figura entre os 40 últimos do
mundo em relação à representatividade da mulher no espaço da política,
ficando atrás inclusive do Afeganistão e do Iraque.
Se em meados de 1930 as sufragistas se empenhavam para o direito ao voto
no país, em pleno 2017 as mulheres buscam o direito de serem votadas; o
que é pior, o fato que o direito à igualdade da mulher na política é mascarado
por uma série de violências contra a mulher na política, o que tem sido alvo
de intervenção por parte do Ministério Público.
No que pertine à política de cota de gênero, o Ministério Público de São
Paulo apurou, em seus 149 procedimentos preparatórios eleitorais (PPEs),
bem como nas 45 ações de investigação judicial eleitoral, 13 ações de
impugnação de mandato eletivo e 60 inquéritos policiais, várias das formas
de violência contra a mulher no espaço político, especialmente no processo
de candidatura das mulheres para cumprir as cotas exigidas por lei.
Basicamente quatro tipos de burla foram identificados:
a) mulher filiada ao partido torna-se candidata sem ser previamente
consultada;
b) lançamento de candidatura de mulher inelegível apenas para cumprir o
percentual de gênero;
c) mulher utilizada pelo partido político apenas para preencher o percentual
da cota de gênero para possibilitar o lançamento da chapa do partido. Não
tem interesse nenhum de se eleger, não realiza campanha e na maioria das
vezes renuncia a sua candidatura e não é substituída por outra mulher.
d) mulher é induzida a cumprir a cota de gênero em razão de sua influência e
penetração em determinado eleitorado e não recebe financiamento algum
para sua campanha, mas apenas um mínimo de propaganda para

indiretamente colaborar coma chapa ao cargo majoritário. É usada para
cumprir o papel de “boca de urna” ou de “cabo eleitoral”, sem nenhuma
retribuição.
Nas eleições municipais de 2015, 12,5% das candidatas do sexo feminino em
todo o Brasil não obtiveram nenhum voto, contra 2,6% dos candidatos do
sexo masculino. Tais dados revelam que os partidos políticos fraudaram
diretamente a lei de cotas, alijando a efetiva participação feminina o que,
além de ser uma política antidemocrática, não deixa de ser uma forma de
violência contra a mulher.
Outra prática de exclusão das mulheres e, pois, de violência, consiste na
destinação insignificante de dinheiro do fundo partidário para a campanha
eleitoral feminina e para a criação de manutenção de programas de
promoção e difusão da participação das mulheres. A legislação exige a
destinação mínima de 5% e máxima de 15% do dinheiro do fundo para a
campanha eleitoral das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor
previsto, a ser aplicado para essa finalidade (art. 22, parágrafo 1º, da
Resolução TSE n. 23.464/2015).
A verificação desse percentual pode ser constatada na prestação de contas
anual do partido em âmbito nacional, estadual e municipal. Mesmo com a
aplicação do percentual mínimo de 30%, as mulheres não conseguiram
resultados significativos nas urnas, o que demonstra que a política pública de
gênero não conseguiu cumprir sua finalidade. A sanção para o partido que
descumpre este percentual é singela: ele deverá aplicar mais 12,5% do valor
previsto e não poderá utilizar estes recursos de maneira diversa. A sanção
para o descumprimento desta destinação de verba deveria implicar na perda
do recurso do fundo partidário para o partido político descumpridor da lei.
Com relação ao horário político, a distribuição de tempo também não surtiu o
efeito esperado no desempenho eleitoral das mulheres, porque as candidatas
ainda continuam sem ter visibilidade que as permitam torná-las conhecidas
em razão das atividades praticadas por elas dentro de sua comunidade
perante a sociedade.
Tais burlas caracterizam verdadeira violência contra a mulher no espaço

político. São exemplos que configuram algumas das diversas formas de
violência contra a mulher durante o processo de candidatura, formas estas
que também são reproduzidas durante o período das eleições e, até mesmo,
durante o exercício do próprio mandato. Além das fraudes ou manipulação
das cotas de gênero, candidatas sofrem assédio durante as campanhas
eleitorais. Ao mesmo tempo que são desqualificadas intelectualmente quando
se coloca em cheque sua competência, são enaltecidas somente em razão de
suas qualificações físicas. Não bastasse isso, por vezes seus discursos são
interrompidos com ataques verbais de conotação sexual. Conclui-se,
portanto, que as candidatas mulheres são submetidas a várias formas de
violência que acabam por atingi-las não só apenas economicamente em
virtude da ausência do financiamento de suas campanhas eleitorais, mas
principalmente moralmente e psicologicamente.
O que se busca com o cumprimento da lei de cotas femininas nas eleições é a
redução da desigualdade exposta pelos números. Trata-se de ação afirmativa
que visa contribuir com a igualdade e com a equivalência de oportunidades a
pessoas em situações desiguais.
A realidade precisa mudar e a igualdade não pode ser apenas formal. O
Ministério Público tem buscado contribuir na sua atribuição constitucional de
defesa da ordem jurídica e do regime democrático mas o seu enfrentamento
depende do comprometimento de toda a sociedade, do amplo debate, da
conscientização dos partidos políticos sobre a pluralidade representativa e
sobre o salto de qualidade que a política pode experimentar com o
incremento da participação feminina. Mas, principalmente, a mudança
depende da valorização da mulher em todos os espaços.
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