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Apresentação

As mulheres constituem mais da metade do eleitorado 
brasileiro e conquistaram, nas últimas décadas, impor-
tantes avanços em relação à escolaridade e ao mercado 
de trabalho. Por que, então, continuam com participação 
política ainda tão baixa? Em seus 180 anos de atuação, o 
Legislativo mineiro tem contado com reduzida represen-
tação feminina. Somente 30 mulheres, em todo esse pe-
ríodo, ocuparam vagas na Casa. Ressalte-se que as duas 
deputadas pioneiras foram eleitas apenas em 1963 .

Apesar da disposição e do interesse no trabalho parla-
mentar já demonstrados pela atual bancada feminina 
– deputadas Arlete Magalhães, Celise Laviola, Cristina 
Corrêa, Geisa Teixeira, Ione Pinheiro, Marília Campos e 
Rosângela Reis –, o número de mulheres, no universo 
de 77 parlamentares, revela a grande dificuldade en-
contrada por esse gênero, tanto no seio dos partidos 
políticos, dirigidos por homens e descomprometidos 
em apoiar especificamente as mulheres quando da dis-
ponibilização de recursos para as campanhas, quanto 
numa sociedade que se abre lentamente para mudan-
ças de comportamento que envolvem novos papéis e 
funções para seus membros.

A reforma política, cuja necessidade não mais se discute, 
torna-se importante instrumento para a consolidação 



da democracia no Brasil, que se tornará mais inclusiva 
ao ampliar as possibilidades de participação feminina 
no poder público.

Esta cartilha é, portanto, uma iniciativa da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais para que possa-
mos refletir com mais informação e pertinência sobre 
o tema e acelerar as transformações necessárias para a 
construção de uma sociedade mais igualitária e justa, na 
qual a atuação da mulher seja devidamente valorizada.

Deputado Adalclever Lopes 
Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais
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1 – A conquista do voto pelas mulheres 

Os avanços relativos a uma maior igualdade de gênero e à am-
pliação da participação feminina nos espaços de poder têm 
ocorrido paulatinamente, ao longo dos anos, a partir da orga-
nização das mulheres. Durante a elaboração da Constituição da 
República de 1889, chegou-se a discutir o voto feminino, mas 
esse tema acabou ficando de fora do texto constitucional, que 
determinou o sufrágio para os cidadãos alfabetizados maiores 
de 21 anos. À época, o termo masculino “cidadãos” acabou não 
abarcando as mulheres, o que frustrou as tentativas da profes-
sora Leolinda Daltro e da advogada Myrthes Campos, que ti-
veram seus pedidos de alistamento eleitoral negados. Ou seja, 
o vocábulo cidadãos no “masculino” tornou-se um pretexto 
para que as mulheres não ascendessem à condição de cidadãs.

A luta pelo sufrágio das mulheres ganhou mais força nos anos 
1920, com a atuação da bióloga Bertha Lutz, que conseguiu 
a adesão de uma parcela considerável de mulheres à causa 
sufragista, organizadas em grupos como a Aliança Brasileira 
pelo Sufrágio Feminino e a União Universitária Feminina. 
Socialmente influentes, essas mulheres se empenharam para 
propagar a causa do voto feminino, pronunciando-se publica-
mente e buscando influenciar lideranças políticas da época. 
Esse apoio foi fundamental para a conquista do voto pelas 
mulheres. Exemplo disso foi o apoio do então senador poti-
guar Juvenal Lamartine à causa sufragista. Antes de assumir 
o cargo de presidente do Rio Grande do Norte, Lamartine ha-
via inserido um dispositivo no ordenamento jurídico daquele 
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estado estabelecendo a igualdade de direitos políticos para 
homens e mulheres, o que permitiu que Celina Guimarães 
Viana se tornasse a primeira eleitora do país, em Mossoró (RN), 
em 1928. Foi também no Rio Grande do Norte que houve a 
eleição da primeira mulher para um cargo público na América 
Latina, a prefeita de Lages Alzira Soriano1. Tais fatos causaram 
repercussão nacional, o que levou outros estados a aderirem à 
causa sufragista. Aproveitando-se desse cenário e da pressão 
social a respeito do tema, a Frente Brasileira para o Progresso 
Feminino (FBPF) organizou o II Congresso Internacional 
Feminista, em 1931, cujas conclusões foram encaminhadas ao 
Governo Provisório de Getúlio Vargas. Este, por sua vez, cons-
tituiu uma comissão para elaborar o novo Código Eleitoral do 
Brasil que, após alguns embates, instituiu o voto secreto e o 
voto feminino por meio do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro 
de 1932. Esse mesmo decreto instituiu a Justiça Eleitoral, que 
passou a regulamentar as eleições no País2.

O passo seguinte no processo foi incorporar esse princípio ao 
texto da nova Constituição de 1934, cuja elaboração estava 
sendo acompanhada por Bertha Lutz. Em 1933, foi realizada 

1  Conheça mais sobre a eleição da primeira mulher para um cargo político na América 
Latina consultando o perfil de Alzira Soriano no Dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até 
a atualidade, biográfico e ilustrado, organizado por Schuma Schumaher e Érico Vital Brasil 
(Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000).

2  Decreto 21.076, de 24 de fev. de 1932. Dispõe sobre a regulamentação, em todo o País, 
do alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais. Senado Federal – 
Brasil (Rio de Janeiro, 24 de fev. 1932). Disponível em <http://www6.senado.gov.br/legisla-
cao/ListaPublicacoes.action?id=33626>. Acessado em 13/01/2013.
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uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, respon-
sável pela elaboração e promulgação da nova Constituição. 
Beneficiada pelo novo Código Eleitoral de 1932, a médica 
Carlota Pereira de Queiroz logrou êxito em sua candidatura 
para esse pleito, tornando-se a primeira mulher eleita como 
deputada no País. Oriunda de uma família da elite de São 
Paulo, Carlota se elegeu, em seguida, para a primeira compo-
sição da Câmara dos Deputados do novo período constitucio-
nal, em 1934, sendo a única mulher entre os 254 parlamen-
tares então eleitos3. A nova Constituição de 1934 acolheu o 
voto feminino, mas restringiu o direito de votar às mulheres 
que exerciam função pública remunerada. Em 1936, na con-
dição de suplente, Bertha Lutz assumiu a vaga do deputado 
Cândido Pessoa, em decorrência de seu falecimento, tornan-
do-se a segunda parlamentar federal do País. Na Constituição 
de 1946, em seu artigo 131, o direito ao voto foi ampliado a 
todas as mulheres, considerando-se eleitores “os brasileiros 
maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei”4.

3  Saiba mais sobre a história de Carlota Pereira de Queiroz no perfil elaborado por Ricardo 
Oriá, na Revista Plenarium, da Câmara dos Deputados: ORIÁ, Ricardo. Mulheres no Parlamento 
Brasileiro: Carlota Pereira de Queirós. In: Revista Plenarium. Revista da Câmara dos Deputados, 
novembro de 2004, Ano I, nº 1, pp. 240-242. Você pode fazer download do documento acessando 
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/camara-destaca/mulheres-no-parlamento/
publicacoes/mulheres-no-parlamento-brasileiro-carlota-pereira-de-queiros/view>.

4  Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 18 de setembro de 1946. 
Congresso Nacional Constituinte – Brasil (Rio de Janeiro, 15 set. 1946). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>.



12 #MaisMulheresNaPolítica I Comissão Extraordinária das Mulheres

A causa das sufragettes, como eram chamadas as mulheres que 
reivindicaram o voto feminino, tornou-se a bandeira mais expres-
siva das brasileiras na primeira metade do século XX. Também 
fizeram parte dos movimentos questões ligadas à educação 
das mulheres e ao mercado de trabalho. A pesquisadora Raquel 
Soihet considera que, mesmo não tendo sido um movimento de 
massas, o movimento sufragista “se caracterizou pela sua excelen-
te organização, o que fez do Brasil um dos primeiros países a ga-
rantir o direito de voto às mulheres5”, e o segundo país da América 
Latina (atrás apenas do Equador) a incorporar as mulheres no cor-
po dos eleitores, à frente de países como a França e a Itália.

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

5  A conquista do espaço público, de Rachel Soihet, publicado no livro Nova história das 
mulheres, organizado por Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro (São Paulo: Contexto, 
2012, p. 218-237).
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Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, 
humanamente diferentes e totalmente livres  
(Rosa Luxemburgo).

A segunda metade do século XX foi marcada por vigorosas 
lutas dos movimentos feministas mundo afora. Sob a inspira-
ção do slogan mundialmente conhecido O pessoal é político, 
as feministas dessa época denunciaram as assimetrias de po-
der existentes não só no espaço público (como no âmbito dos 
direitos políticos ou do acesso ao mercado de trabalho), mas 
no âmbito familiar e doméstico. Discussões sobre autonomia 
sobre o próprio corpo, sobre o aborto, sobre a violência domés-
tica, entre tantas outras, figuraram no espaço público em vários 
países mundo afora6. Foi também a partir desse período que se 
iniciaram as reflexões sobre a igualdade de gênero como ques-
tão inerente aos direitos humanos das mulheres, capitaneadas 
principalmente pela Organização das Nações Unidas.

6  Quer conhecer melhor essa história do feminismo no Brasil? Sugerimos algumas publica-
ções onde você pode encontrar mais informações sobre esse tema. Confira:
• Nova história das mulheres, organizado por Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro. 

(São Paulo: Contexto, 2012.
• Feminismo, história e poder, de Céli Regina Jardim Pinto, publicado na Revista de 

Sociolgoia Política (Curitiba, v. 18, n. 36, jun 2010, p. 15-23) <http://www.scielo.br/pdf/
rsocp/v18n36/03.pdf>.

• Uma história do feminismo no Brasil, de Céli Regina Jardim Pinto. (São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2003).

• História do Brasil, de Boris Fausto. (São Paulo: Edusp, 2006).
• O progresso das mulheres no Brasil 2003-2010, organizado porLeila Linhares Barsted e 

Jacqueline Pitanguy. O Progresso das Mulheres no Brasil 2003–2010. (Rio de Janeiro: 
CEPIA ; Brasília: ONU Mulheres, 2011).

• Movimento e teoria feminista: é possível reconstruir a teoria feminista a partir do sul glo-
bal?, de Marlise Matos, publicado na Revista de Sociologia e Política (Curitiba, v. 18, n. 36, 
jun 2010a, p. 67-92) <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v18n36/06.pdf>.

2 – A ampliação dos direitos das mulheres e a sub-
representação feminina
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Desde 1985, com o fim da ditadura e a redemocratização 
do Brasil, várias foram as conquistas no campo dos direitos 
fundamentais e sociais no País. No entanto, o avanço é bem 
menor quando observamos mais atentamente a participação 
das mulheres nos espaços decisórios e políticos brasileiros, 
especialmente no acesso às vagas nos parlamentos, tanto no 
âmbito federal quanto nos estados e municípios. E isso não 
é sem motivo. Historicamente, as mulheres foram excluídas 
do espaço público e relegadas ao ambiente doméstico, numa 
situação de subordinação aos pais, enquanto solteiras, e aos 
maridos e filhos, após o casamento. A luta pela conquista do 
espaço público e por postos nos espaços de decisão, portanto, 

ANOS 1970: IGuALDADE DE GêNErO E DIrEITOS HuMANOS

No plano internacional, os anos 1970 experimentaram um grande avanço 
dos movimentos de mulheres e feministas, na medida em que uma série de 
ações acabariam sendo propostas para combater a discriminação e a vio-
lência contra as mulheres, como o Ano Internacional da Mulher (1975), a 
Década das Nações Unidas para as Mulheres: Igualdade, Desenvolvimento 
e Paz (1975-1985), e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher (1979). Tais ações estimularam a realização 
de vários encontros e eventos em que os direitos humanos das mulheres 
passaram a ser conceituados internacionalmente.

MOVIMENTO FEMININO PELA ANISTIA

A instauração da ditadura no Brasil, em 1964, restringiu o acesso dos cidadãos e 
cidadãs brasileiras ao espaço público, sobretudo em relação às manifestações 
políticas. Marcadas pela dor de verem seus familiares mortos e desapareci-
dos, as mulheres tiveram um papel importante nessa época, como é o caso de 
Terezinha Zerbini, que lançou, em 1975, o Movimento Feminino pela Anistia.  
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não se restringiu (e ainda não se restringe) a uma mera mu-
dança legislativa ou administrativa de instituições públicas e/
ou privadas. Passou (e continua passando) por uma mudança 
cultural, o que torna o desafio bem mais difícil.

A abertura política iniciada nos anos 1980 permitiu a reor-
ganização dos movimentos sociais, que tiveram um papel 
extremamente importante na elaboração da nova Carta 
Constitucional de 1988, a Constituição Cidadã. O novo texto 
constitucional instituiu a democracia em suas formas repre-
sentativa e participativa e consagrou os direitos humanos, 
tornando-se um parâmetro fundamental para a reivindicação 
e a instituição de direitos de grupos socialmente vulneráveis 
no País, como é o caso do combate à discriminação e à violên-
cia de gênero.

Um passo importante no que toca a participação das mulhe-
res na política se deu em 1995, com a edição da Lei Federal 
nº 9.100, que regeu as eleições de 1996. Essa norma permitiu 

De acordo com informação do site ONU Mulheres, citando a Resolução 2011 
da Assembleia Geral da ONU sobre a participação política das mulheres, 
“mulheres em todas as partes do mundo continuam a ser marginalizadas 
na esfera política, muitas vezes como resultado de leis discriminatórias, 
práticas, atitudes e estereótipos de gênero, baixos níveis de educação, falta 
de acesso à saúde e também pelo efeito desproporcional da pobreza nas 
mulheres”7.

7  ONU, Assembleia Geral, Resolução A/RES/66/130, Women and political participation. 
Março, 2012.
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uma grande conquista feminina, ao determinar que pelo me-
nos 20% dos candidatos de cada partido ou coligação deve-
riam ser mulheres. A Lei Federal nº 9.504, de 1997, fixou o per-
centual mínimo de 25%8 para o pleito geral de 1998. Já para as 
eleições posteriores, a lei ratificou a chamada cota de gênero,  
que exige um percentual de 30%, regra que vale até os dias 
atuais (veja mais sobre “cota de gênero” na página XX).

Em 2009, a reforma eleitoral introduzida pela Lei Federal n° 
12.034 instituiu novas disposições na Lei Federal n° 9.096, de 
1995, conhecida como Lei dos Partidos Políticos, de forma a 
privilegiar a promoção e a difusão da participação feminina 
na política. Entre essas disposições está a determinação de 
que os recursos do Fundo Partidário devem ser aplicados na 
criação e manutenção de programas de promoção e difusão 
da participação política das mulheres, conforme percentual a 
ser fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observa-
do o mínimo de 5% do total repassado ao partido. A reforma 
eleitoral exigiu ainda que a propaganda partidária gratuita 
promova e difunda a participação política feminina, dedican-
do às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional 
de direção partidária, observado o mínimo de 10%.

Em termos históricos, o espaço feminino na política vem-se 
expandindo com lentidão, se considerarmos o crescimento 

8  Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições (Brasília, 
30 set. 1997). Presidência da República – Brasil. Disponível em <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9504.htm>.
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do eleitorado feminino e a criação de normas legais que ga-
rantem a maior participação das mulheres. Cumpre observar 
que, em 2008, o eleitorado feminino já era maioria no uni-
verso de 130 milhões de eleitores, com 51,7% do total. Essa 
maioria vem se consolidando: em 2014, mais de 52% dos 142 
milhões de eleitores eram mulheres.

Para se ter uma ideia, durante 32 anos (de 1950 a 1982) a re-
presentação das mulheres na Câmara Federal ficou abaixo dos 
2%. De 1986 a 1998, ela chegou a 6%; de 2002 a 2010, a 8% das 
vagas, e, só em 2014, esse percentual aproximou-se a 10%.

Diante desse histórico, considera-se um marco importante a 
eleição de uma mulher para a Presidência da República, em 
2010. Naquele pleito, brasileiras e brasileiros destinaram cer-
ca de 66% dos votos válidos para duas mulheres – Dilma 
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Rousseff e Marina Silva. Já no pleito seguinte, três mulheres 
(Dilma Rousseff, Marina Silva e Luciana Genro) receberam 
cerca de 64% dos votos válidos e, no segundo turno, Dilma 
se reelegeu com mais de 54 milhões de votos (51,64%). No 
entanto, percebe-se que esse fato não foi acompanhado das 
necessárias mudanças nos outros níveis em que ocorreram 
eleições, seja para o Executivo, seja para o Legislativo. As mu-
lheres continuam gravemente sub-representadas. Perdura 
uma enorme dissonância entre o montante populacional de 
eleitoras e a quantidade de cargos políticos efetivamente 
ocupados pelas mulheres.

Vejamos uma pequena amostragem do quadro da represen-
tação das mulheres nos poderes Legislativo e Executivo:

Eleições 2012 – Minas Gerais9 

Prefeituras
– 2.235 candidatos e candidatas no Estado
•	 2.005	(89,7%)	homens
•	 230	(10,3%)	mulheres

– Vencedores
•	 785	homens
•	 68	mulheres

Portanto, das 853 prefeituras, 92% foram ocupadas por ho-
mens e 8% por mulheres.

9  Site do Tribunal Superior Eleitoral <http://www.tse.jus.br>. Acessado em 17/5/2015.
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Câmaras Municipais
– 66.760 candidatos e candidatas no Estado
•	 45.000	(67,4%)	homens
•	 21.760	(32,6%)	mulheres

– Vencedores
•	 7.498	homens
•	 940	mulheres

Portanto, das 8.348 vagas nas câmaras municipais, 90% foram 
ocupadas por homens e 10% por mulheres.

Eleições 201410 – Brasil

Governos Estaduais
– 1 governadora (Roraima)

Senado Federal
– Das 27 vagas para o Senado Federal, 5 (18,5%) foram ocu-

padas por mulheres. Atualmente, dos 81 senadores, 12 são 
mulheres (14,8%).

Câmara dos Deputados
– Das 513 vagas para a Câmara dos Deputados, 51 (10%) fo-

ram ocupadas por mulheres.

Assembleias Legislativas e Câmara Distrital (Brasília)
– Das 1.059 vagas, 120 (11,3%) foram ocupadas por mulheres.

Os cenários observados a partir das eleições de 2012 e 2014 
comprovam o baixo número de candidaturas femininas. No caso 

10  Site do Tribunal Superior Eleitoral <http://www.tse.jus.br>. Acessado em 17/5/2015.
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das eleições representativas, nas quais incidem as cotas de gêne-
ro (vereador, deputado estadual ou distrital e deputado fede-
ral), as candidaturas de mulheres alcançam o mínimo legal, 
que é de 30%. Todavia, o número de candidatas eleitas ainda 
é drasticamente menor: somente cerca de 10% das vagas são 
efetivamente ocupadas por mulheres. Essa sub-representa-
ção feminina nos espaços políticos evidencia a desigualdade 
de gênero no país, sobretudo quando se observam os índices 
de escolaridade das mulheres, sua participação no mercado de 
trabalho e e o peercentual de mulheres no eleitorado brasileiro.

As mulheres brasileiras no mercado de trabalho, na 
educação, no eleitorado e na política.

A luta das mulheres por acesso à educação e ao
mercado de trabalho já obteve consideráveis avanços

No entanto, a representação das mulheres
na política ainda é muito baixa

*  Fontes: TSE (2014), Ministério da Educação (2013), e Ministério do Trabalho e Emprego (2013)
** Fontes: TSE, Câmara dos Deputados e Senado
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Em Minas Gerais, ao longo dos 180 anos de existência do 
Legislativo Estadual, a representação feminina sempre foi extre-
mamente reduzida: apenas 30 mulheres alcançaram uma vaga no 
parlamento mineiro. A primeira legislatura da ALMG com partici-
pação feminina foi a 5ª, iniciada em 1963, para a qual se elegeram 
Marta Nair Monteiro e Maria Pena11. Cinquenta e dois anos de-
pois, na 18ª Legislatura (2015-2019), há sete deputadas estaduais 
na ALMG: Arlete Magalhães, Celise Laviola, Cristina Corrêa, 
Geisa Teixeira, Ione Pinheiro, Marília Campos e rosângela reis. 
Ou seja, em um universo de 77 parlamentares, o atual número de 
deputadas corresponde a somente 9% do total.

11 Fonte: Mulheres na política: as representantes de Minas no Poder Legislativo, organi-
zado por Valentina Somarriba (Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, 2015. 3. ed). Disponível em: <http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/de-
fault/consulte/publicacoes_assembleia/obras_referencia/arquivos/pdfs/mulheres_politi-
ca_2015/livro-mulheres-na-politica-completo.pdf>. Acessado em 17/5/2015.

Bancada de mulheres com o Presidente da ALMG. Da esquerda para direita: Deputada 
Celise Laviola (PMDB), Deputada Arlete Magalhães (PTN), Deputada Cristina Corrêa (PT), 
Deputada Geisa Teixeira (PT), Deputado Adalclever Lopes (PMDB), Deputada Marília 
Campos (PT), Deputada Ione Pinheiro (DEM) e Deputada Rosângela Reis (PROS).
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O baixo índice de representação política feminina está na con-
tramão do protagonismo exercido pelas mulheres brasileiras, 
considerando-se, além do aspecto demográfico, sua participação 
na produção econômica e social do país12. Assim, essa sub-repre-
sentação gera distorções, uma vez que os segmentos não repre-
sentados têm, sempre, maiores dificuldades para reivindicar seus 
direitos. Corre-se o risco de que os temas que interessam direta-
mente às mulheres sejam deixados de lado. A presença de mais 
mulheres nos espaços de poder pode contribuir para que esses 
temas sejam enfrentados de uma maneira mais efetiva.

Daí a reflexão a ser feita: por que poucas mulheres se candi-
datam e, uma vez candidatas, menos ainda se elegem, apesar 
do percentual mínimo de suas candidaturas ser garantido por 
lei? É necessário discutir o que fazer para mudar esse quadro, 
já que as chamadas cotas de gênero têm sido insuficientes 
para o alcance da real representação política das mulheres. 
Esse debate é importante em uma sociedade que ainda pos-
sui contornos e valores patriarcais, na qual os espaços ainda 
se encontram definidos: o “público-político”, quase exclusiva-
mente masculino, e o “privado-doméstico”, feminino.

Entre 2007 e 2009, o Núcleo de Estudos e Pesquisa Sobre 
a Mulher (Nepem/UFMG)13 realizou uma pesquisa sobre a 
representação política feminina na Assembleia Legislativa 

12  De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, em fevereiro de 2015 as mulhe-
res constituem 47% da população economicamente ativa (Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal 
de Emprego. Fevereiro, 2015).

13  Citada em Mulheres na política: as representantes de Minas no Poder Legislativo.
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de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados. Intitulada “A 
Política na Ausência das Mulheres: um estudo sobre recru-
tamento, trajetórias/carreiras e comportamento legislativo 
de mulheres”, essa pesquisa identificou os principais ele-
mentos que levaram as mulheres a concorrerem ou ambi-
cionarem um cargo eletivo. Contrapondo-se às afirmações 
recorrentes dos partidos políticos de que as “mulheres não 
ambicionam o espaço político”, de que “elas não querem 
disputar os cargos eleitorais”, ou mesmo de que os partidos 
têm “enormes dificuldades” em fazer cumprir as cotas de 
candidatas, o que o estudo revelou é que o custo finan-
ceiro da participação política feminina é muito mais alto 
para as candidatas do que para os candidatos. Os parti-
dos, em sua maioria, não se comprometem com a respon-
sabilidade de apoiar as mulheres candidatas e, segundo 
parte significativa das lideranças partidárias, são os eleito-
res que “decidem” não votar nelas.

Percebemos que o problema não é a carência de mulheres 
aptas a concorrer, mas o modo como os partidos são organi-
zados, já que são efetivamente controlados por homens. É de 
fundamental importância que as mulheres possuam chances 
reais na disputa eleitoral, o que ocorrerá com o apoio partidá-
rio e com a disponibilização de recursos suficientes para a es-
truturação de suas campanhas. Como se vê, quase cem anos 
depois das sufragettes, a conquista do espaço público-políti-
co pelas mulheres ainda carece de resultados mais efetivos. 
Nesse sentido, essa pauta tem mobilizado várias mulheres e 
movimentos feministas nos atuais debates sobre as reformas 
política e eleitoral no país.
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A expressão “reforma política” diz respeito a um conjunto de 
ideias e propostas que visam à alteração da legislação que 
rege os processos eleitoral e político no Brasil, especialmente 
no que se refere ao exercício do poder político institucionali-
zado. Nesse sentido, a reforma política ocorreria, fundamen-
talmente, por meio de emenda(s) à Constituição da República 
e modificações em leis federais.

As discussões em torno dessa reforma fixaram-se, durante 
e após as eleições de 2014, como grande pauta na agenda 
das instituições governamentais e de diversas entidades 
representativas da sociedade brasileira, inclusive dos mo-
vimentos de mulheres. É considerada atualmente, senão a 
maior, uma das grandes prioridades em matéria de re-
formas estruturais no país. O interesse na realização da 
reforma política é antigo, remonta a diversas legislaturas 
do parlamento nacional. No entanto, o assunto alcançou 
uma relevante repercussão social durante o processo elei-
toral de 2010, permeando as manifestações da opinião pú-
blica a partir de então (a exemplo das manifestações popu-
lares de junho de 2013).

O clamor pela reforma política, embora não seja novo, avan-
çou nos últimos anos e ganhou ênfase nos trabalhos de 
ambas as Casas do Congresso Nacional. Passados quase 30 
anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, per-
duram as reivindicações por alterações em seu conteúdo, 

3 – A reforma política e a representação das mulheres
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especialmente diante do sentimento de baixa representativi-
dade manifestado por grande parte do eleitorado brasileiro. 
Nesse cenário, intensificam-se os debates acerca do tema em 
toda a sociedade e ampliam-se, em contrapartida, as propos-
tas para a reforma política, como um passo fundamental para 
a consolidação da democracia no Brasil.

Diante desse grande movimento, a exemplo do que já ocor-
reu em legislaturas passadas no Congresso Nacional, foram 
criadas comissões especiais já neste primeiro ano da atual le-
gislatura (2015-2019). Essas comissões, instaladas no âmbito 
da Câmara dos Deputados, são destinadas a realizar estudos 
e emitir pareceres sobre propostas de emenda à Constituição 
– PECs – e projetos de lei que contêm matérias inerentes às 
reformas eleitoral e política.

Muitas são as ideias e diversos são os interesses que com-
põem o vasto campo de debate sobre a reforma política. Por 
essa razão é que há várias PECs e projetos de lei tramitando no 
Congresso Nacional. Entre as diferentes vertentes e pontos de 
reflexão objeto da reforma, podem ser citados:

•	 o	financiamento	de	campanhas	eleitorais;
•	 o	sistema	eleitoral;
•	 a	paridade	de	gênero	nas	casas	legislativas;
•	 o	fortalecimento	dos	mecanismos	da	democracia	di-

reta, com a participação da sociedade em decisões 
nacionais importantes.

Mas, além da atenção às várias propostas de reforma política em 
discussão no cenário nacional, outra questão transpassa esse 
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tema específico: será garantida a participação direta da popula-
ção na construção das modificações que se pretende implemen-
tar? E mais: de que maneira dar-se-ia essa participação popular?

A Constituição da República prevê três instrumentos para 
essa participação popular direta: o plebiscito, o referendo e a 
iniciativa popular de lei.

Plebiscito e referendo

No plebiscito, a população é convocada para opinar so-
bre determinado assunto antes que qualquer medida 
legal tenha sido adotada, ou antes da criação de deter-
minada norma, fazendo com que a opinião popular seja 
a base para elaboração de lei posterior. No caso do re-
ferendo, o Congresso discute e aprova uma lei e, então, 
os cidadãos são convocados a dizer se são contrários ou 
favoráveis à nova norma. Em 1993, foi realizado um ple-
biscito no Brasil para escolha, como forma de governo, 
da monarquia ou república, e como sistema de governo, 
parlamentarismo ou presidencialismo. Um exemplo de 
referendo efetivado no país foi o de 2005, quando a po-
pulação foi às urnas opinar sobre a proibição do comér-
cio de armas de fogo e munições no país. Em qualquer 
um dos instrumentos – plebiscito ou referendo – sua 
convocação é atribuição do Congresso Nacional.

Lei de Iniciativa Popular

Na iniciativa popular, os eleitores têm o direito de 
apresentar projeto ao Congresso Nacional, desde que 
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reúnam assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado na-
cional, localizado em pelo menos cinco estados brasilei-
ros. Esse percentual representa a coleta de aproximada-
mente 1,3 milhão de assinaturas em todo o país. Desde 
que o instrumento de iniciativa popular foi assegurado 
pela Constituição, em 1988, quatro projetos elaborados 
pela sociedade foram convertidos em lei. O mais recen-
te, resultado de uma ampla mobilização da sociedade 
civil, foi a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135, 
de 2010), que impede que políticos condenados judi-
cialmente possam concorrer nas eleições. Além disso, a 
lei tornou inelegíveis candidatos que tenham renuncia-
do a seus mandatos para fugir de cassações.14

Um exemplo atual de projeto de lei de iniciativa popular é 
o chamado Projeto de Iniciativa Popular de Reforma Política 
Democrática e Eleições Limpas. Esse projeto, proposto por um 
conjunto de entidades, movimentos e organizações sociais, 
entre os quais a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a 
Ordem dos Advogados do Brasil, encontra-se em fase de cole-
ta de assinaturas da população.

A reforma política apresenta-se, assim, como um caminho 
para que sejam construídas regras e leis capazes de propiciar 
condições reais para o sucesso das candidaturas femininas e 

14  Fonte: Entenda a diferença entre plebiscito, referendo e leis de iniciativa popular, 4 de no-
vembro de 2014. Portal Brasil. Disponível em <http://www.brasil.gov.br/governo/2014/11/
entenda-a-diferenca-entre-plebiscito-referendo-e-leis-de-iniciativa-popular>. Acessado 
em 17/5/2015.
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para a maior ocupação, pelas mulheres, de cadeiras no Poder 
Legislativo. Teoricamente, a sociedade anseia por essa par-
ticipação. Em pesquisa realizada pelo Ibope e pelo Instituto 
Patrícia Galvão, no ano de 2013, as pessoas entrevistadas as-
sim se manifestaram15:

71%
A reforma política é muito importante para ga-

rantir 50% de homens e 50% de mulheres nas 

listas de candidaturas de partidos.

74%
Só há democracia de fato com a presença de 

mais mulheres nos espaços de poder e de to-

mada de decisão.

78%
Os partidos deveriam apresentar uma lista de 

candidatos composta por metade de homens e 

metade de mulheres.

8 em 
cada 10

Sendo as mulheres hoje mais da metade da popu-

lação, deveria ser obrigatória a presença de meta-

de de mulheres e metade de homens nas Câmaras 

de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e no 

Congresso Nacional.

Fique de olho no funcionamento das comissões e nas votações no Congresso 
Nacional. É muito importante acompanhar as discussões e, sobretudo, co-
nhecer as propostas capazes de garantir e ampliar a representação política 
das mulheres.

15  Fonte: Pesquisa Mais mulheres na política, do Ibope e do Instituto Patrícia Galvão. 
Disponível em <http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2013/07/mais_
mulheres_politica.pdf>. Acessado em 8/5/2015.
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4 – A atuação da ALMG voltada para as mulheres

A Assembleia tem dedicado especial atenção às políticas pú-
blicas direcionadas às mulheres, bem como ao debate pela 
ampliação da representação feminina dos espaços políticos. 
Confira abaixo as principais ações da ALMG desde 2006.

  2006 a 2011

Em 2006, a Casa promoveu o fórum técnico Políticas Públicas 
para as Mulheres, que resultou nas propostas de criação da 
Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres e do 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em 2007, por ocasião da comemoração do Dia Internacional 
da Mulher, foi realizado o ciclo de debates A participação da 
Mulher nos Espaços de Poder, que impulsionou a criação 
da Frente Parlamentar de Defesa e Promoção da Saúde da 
Mulher. No mesmo ano ocorreram um debate público sobre 
as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher e o 
lançamento da Frente Parlamentar da Defesa e Promoção da 
Saúde da Mulher. Foram viabilizadas, ainda, audiências públi-
cas para conhecer e debater as dificuldades de implantação da 
Lei nº 11.340, de 7/8/2006 – a Lei Maria da Penha – e para discu-
tir sobre a Influência da mídia na formação da mulher.

Em 2008, por meio de uma teleconferência, foram discuti-
das as contribuições para a implementação da Lei Maria da 
Penha em Minas Gerais. No ano seguinte, houve audiência 
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pública destinada a debater o empoderamento, o tráfico de 
mulheres e o turismo sexual no Estado. Em 2011, outra au-
diência pública discutiu e obteve esclarecimentos sobre a 
implantação e o funcionamento dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

2012 a 2014

Em 2012, foi instituída a Comissão Especial da Violência con-
tra a Mulher, destinada a discutir o crescente aumento da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa comissão 
aprovou relatório final com uma série de conclusões e reco-
mendações para o enfrentamento desse problema. No mes-
mo ano, uma audiência pública abordou o tema Violência no 
Parto, de forma a contribuir para a humanização e a qualifica-
ção do atendimento a parturientes.

Em 2013, foram realizados os debates públicos Trabalhando 
em rede no Enfrentamento da Violência contra a Mulher 
e Avanços e Desafios na Articulação e na Formulação de 
Políticas Públicas: 30 anos do Conselho Estadual da Mulher, 
além de audiências públicas destinadas a discutir a presen-
ça da mulher nos espaços de poder político, bem como a 
Campanha Nacional pela Filiação de Mulheres, iniciativa da 
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Nesse mesmo 
ano foi lançado o site Políticas Públicas ao seu Alcance16 que 

16 Conheça o site Políticas Públicas ao seu Alcance visitando o endereço <http://politi-
caspublicas.almg.gov.br>. Na aba “destinatários” você pode conferir informações sobre as 
políticas públicas estaduais voltadas para as mulheres.
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oferece informações sistematizadas para o monitoramento e o 
acompanhamento das políticas públicas estaduais. As políticas 
podem ser consultadas por assuntos, como saúde e educação, 
por temas intersetoriais, como políticas relacionadas ao com-
bate às drogas e à superação da pobreza ou, ainda, por des-
tinatários, como as políticas voltadas a segmentos específicos 
da população, em que se incluem as políticas para as mulheres.

Em 2014, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, foi lançado 
o Plano Estadual de Políticas para Mulheres, desenvolvido pela 
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento (Sedese), por meio 
da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres 
(Cepam). Também foram lançadas duas frentes parlamentares: a 
de Defesa da Assistência Humanizada ao Parto e a de Combate 
à Violência contra a Mulher, bem como realizadas audiências 
públicas sobre temas como a ampliação da representação políti-
ca das mulheres e a implantação de varas e juizados especiais de 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

  2015

realização do ciclo de debates reforma Política, Igualdade de 
Gênero e Participação: O que Querem as Mulheres de Minas

Este evento procurou resgatar o significado do Dia Internacional 
da Mulher como data de luta pela construção da igualdade de 
gênero e da paridade política. O evento também apresentou ex-
periências internacionais sobre a paridade de gênero na repre-
sentação política e levantou reflexões sobre os entraves encon-
trados pelas mulheres para participação na política institucional, 
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além ter fomentado debates em busca de uma reforma política 
que amplie a representação e a participação de mulheres em ins-
tâncias decisórias e representativas.

O ciclo de evento, que ocorreu na data de 13/3/2015, foi orga-
nizado com a participação de cerca de 40 entidades17 parcei-
ras e reuniu aproximadamente 500 participantes.

Criação da Comissão Extraordinária das Mulheres na 
Assembleia Legislativa: um espaço de participação

Neste primeiro ano da atual legislatura da ALMG (2015-2019), 
foi instituída a Comissão Extraordinária das Mulheres. Entre 
outros objetivos, a comissão tem por escopo realizar estudos 

17  Confira os parceiros da Assembleia na organização e na realização do ciclo de debates 
na página 41.

Panorâmica do Plenário da ALMG – ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de 
Gênero e Participação: O Que Querem as Mulheres de Minas, em 13/3/2015.
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e debates sobre a situação da mulher no Estado, bem como 
propor ações visando ampliar a representação feminina na 
política, buscando a garantia da igualdade de direitos, a eli-
minação de todas as formas de violência e a emancipação e a 
autonomia econômica da mulher.

A comissão foi constituída em 11/3/2015 para funcionar du-
rante o atual biênio e tratará de maneira específica dos inte-
resses e das demandas das mulheres no Estado, firmando-se 
como um importante canal de interlocução entre as mulheres 
e o Legislativo mineiro. A primeira atividade a ser desenvolvi-
da pela Comissão Extraordinária das Mulheres é, justamente, 
a interiorização das discussões iniciadas no ciclo de debates 
Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação: O Que 
Querem as Mulheres de Minas. A comissão pretende incentivar, 
nas macrorregiões do Estado, os debates sobre a elaboração e a 
implementação das políticas públicas voltadas para as mulhe-
res nos municípios, bem como contribuir para as discussões em 
torno da reforma política, especialmente no que toca à amplia-
ção da representação feminina nas instâncias de poder.

Participe das atividades da Comissão!

Integrantes da Comissão Extraordinária das Mulheres:

Membros efetivos Membros suplentes

Rosângela Reis (presidente) Wander Borges

Celise Laviola (vice-presidente) Cristina Corrêa

Geisa Teixeira Arlete Magalhães

Ione Pinheiro Inácio Franco

Marília Campos Dalmo Ribeiro Silva
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Apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
16/2015

Mais um passo de grande relevância foi dado na ALMG em 
2015: a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 16/2015. A proposição é de iniciativa das deputadas que 
compõem a Bancada das Mulheres e tem assinaturas de 36 
parlamentares ao todo. O texto original da PEC estabelece 
que, na constituição da Mesa e na de cada comissão da ALMG 
deverá ser assegurada a participação proporcional dos parti-
dos políticos, ou dos blocos parlamentares, representados na 
Assembleia Legislativa, assegurando-se no caso da Mesa, ao 
menos uma vaga para cada sexo.

A PEC busca garantir a representação feminina na Mesa da 
Assembleia. Essa medida reflete, nesse momento de grandes 
discussões sobre a reforma política, uma importante ação na 
luta pela ampliação da representação feminina nos espaços de 
poder e decisão, e apresenta-se, hoje, como a pauta de maior 
interesse relacionada às mulheres no Parlamento mineiro. 
Iniciativa semelhante à da PEC 16/2015 tramita no Congresso 
Nacional. Trata-se de uma proposição encabeçada pela depu-
tada federal Luísa Erundina que busca assegurar a participação 
proporcional por gênero na composição das mesas diretoras 
da Câmara e do Senado e a participação em todas as comissões 
temáticas, permanentes ou provisórias, das duas Casas.

A Mesa da Assembleia é composta do presidente, de três vice-presidentes 
e de três secretários, todos com mandato de dois anos. Cabe à Mesa a dire-
ção dos trabalhos legislativos da Casa, além de outras atribuições, como a 
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Acompanhe a tramitação da PEC 16/2015! A mobilização das 
mulheres é muito importante para garantir a aprovação da 
proposta!

Controle social pode ser entendido como a capacidade da 
sociedade organizada de intervir nas políticas públicas, 
interagindo com o Estado na definição de prioridades e na 
elaboração e na gestão dos planos de ação do município, do 
estado ou do governo federal. As demandas, bem como a ela-
boração e a fiscalização das políticas públicas voltadas para 
as mulheres são executadas por Órgãos Governamentais de 
Políticas para Mulheres (OPMs), que devem ter equipe pró-
pria e recursos orçamentários suficientes para enfrentar os 
desafios e fazer chegar às mulheres os benefícios das ações 
e das políticas públicas.

Atualmente, os OPMs existentes no Estado de Minas Gerais 
são a Subsecretaria Estadual de Mulheres (vinculada à recém-
criada Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania), as secretarias municipais de Políticas para 

promulgação das emendas à Constituição do Estado; a aprovação da propos-
ta do orçamento anual da Assembleia Legislativa, com o encaminhamento ao 
Poder Executivo; e a emissão de parecer sobre requerimento de informações 
a autoridades estaduais. 

5 – A participação das mulheres, o fortalecimento das 
políticas públicas e o exercício do controle social
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Mulheres, as coordenadorias municipais da Mulher e as su-
perintendências municipais da Mulher. Importante salientar 
que também os conselhos de Direitos da Mulher devem ser 
referência nas políticas públicas para as mulheres nos mu-
nicípios e tratar do protagonismo feminino, da gestão com-
partilhada entre os diversos órgãos do governo, bem como 
do apoio à realização de fóruns, seminários e conferências 
para debater as questões de interesse das mulheres e da so-
ciedade como um todo.

É fundamental que as mulheres participem dos espaços po-
líticos de controle social e participação popular, como os 
conselhos municipais de Direitos da Mulher, direito cidadão 
estabelecido na Constituição Federal de 1988. Nos conselhos 
municipais de Direitos da Mulher, governo e representantes 
da sociedade civil dividem, igualmente, o poder e a respon-
sabilidade social pela condução das políticas públicas, princi-
palmente determinando onde e de que modo recursos finan-
ceiros serão utilizados.

Informações necessárias para a criação de Conselhos Municipais de 
Direitos da Mulher

Conselho Estadual da Mulher:
Avenida Amazonas, 558, Sala 5 – Centro
Belo Horizonte – Minas Gerais
CEP: 30.180-001
conselhomulher@social.mg.gov.br

(31) 3270-3618 e (31) 3270-3619
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6 – Filie-se! Tome Partido!

A coragem é indispensável porque, em política, 
não a vida, mas sim o mundo está em jogo18 
(Hannah Arendt).

Como se pode perceber, a conquista de direitos pelas mu-
lheres não foi resultado de concessão, mas de luta, que não 
tem sido fácil. Se no final do século XIX as mulheres não foram 
sequer consideradas cidadãs, motivo pelo qual não puderam 
ser aceitas como eleitoras no País, ainda hoje perduram situa-
ções de violência e de severas assimetrias na conquista e no 
gozo de seus direitos. Ao longo do tempo, muitas foram as 
conquistas. Porém, muitos ainda são os desafios.

Em 2016 serão realizadas eleições municipais, por meio das 
quais serão escolhidos homens e mulheres para assumirem 
cargos em prefeituras, vice-prefeituras e câmaras municipais 
em todo o Brasil. A previsão é que o primeiro turno ocorra no 
dia 2 de outubro de 2016 e o segundo, onde houver, em 30 de 
outubro de 201619. Esperamos que o número de mulheres nos 
cargos políticos se amplie e, para isso, registramos abaixo as 
principais regras para a filiação partidária e para a candidatura 
aos cargos que serão disputados.

18  Entre o passado e o futuro, Hannah Arendt. (São Paulo: Perspectiva, 2005).

19  De acordo com a Constituição Federal, a eleição se dará no primeiro domingo de outu-
bro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do 
segundo turno, no caso de municípios com mais de duzentos mil eleitores.
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A – Requisitos iniciais para ingressar na carreira política:

•	 ser	brasileira	nata	ou	naturalizada;	20

•	 estar	em	pleno	exercício	dos	direitos	políticos;
•	 não	incidir	em	inelegibilidade.	21

B – Idades mínimas para ocupação dos cargos: 22

•	 35	anos	para	presidente	e	vice-presidente	da	República	e	
senador; 

•	 30	anos	para	governador	e	vice-governador	de	Estado;	
•	 21	anos	para	deputado	federal,	estadual	ou	distrital,	prefei-

to e vice-prefeito; 
•	 18	anos	para	vereador.	

C – Passos para tornar-se candidata a cargo político:

É preciso:
•	 estar	filiada	a	um	partido	de	sua	escolha	no	prazo	de,	pelo	

menos, um ano antes das eleições;
•	 possuir	domicílio	eleitoral	na	respectiva	circunscrição	pelo	

prazo de, pelo menos, um ano antes da eleição.

20  Quem se candidatar aos cargos de presidente e vice-presidente da República, de presi-
dente da Câmara dos Deputados e de presidente do Senado Federal, entre outros definidos 
na Constituição Federal, deve ser brasileira ou brasileiro nato.
21  A inelegibilidade é definida como a ausência de condição exigida para ser candidato ao 
cargo pleiteado. Os casos de inelegibilidade foram estabelecidos na Constituição Federal e 
na Lei Complementar 64.
22 A idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por 
referência a data da posse.
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Além disso, é necessário:

•	 ter	sua	candidatura	aprovada	pelo	partido,	mediante	a	rea-
lização da convenção partidária; 

•	 acompanhar	perante	o	partido	a	efetivação	do	registro	de	
sua candidatura. O prazo legal para o registro encerra-se no 
dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições;

•	 realizar	as	despesas	da	campanha	eleitoral	sob	a	responsa-
bilidade do partido ou da própria candidata;

•	 realizar,	diretamente	ou	por	pessoa	por	ela	designada,	a	ad-
ministração financeira de sua campanha;

•	 receber	doações	em	conformidade	com	a	Lei	Eleitoral;

As pessoas interessadas em candidatar-se a um cargo eletivo devem filiar-se 
ao partido político de sua preferência e registrar o domicílio eleitoral pelo 
qual pretendem concorrer pelo menos um ano antes da data fixada para as 
eleições. Para quem já é filiado e quiser mudar de partido, deverá transferir-
se nesse mesmo prazo.

Atenção: o título de eleitor é indispensável para votar e ser votado. Só quem já 
é eleitor(a) pode filiar-se a partidos políticos e candidatar-se a cargos eletivos.

Para saber se você está filiada a um partido político, consulte a relação oficial 
de filiados dos partidos políticos pela internet, na página do TSE. Se desejar, 
pode emitir a Certidão de Filiação Partidária. O nome passa a figurar na re-
lação oficial de filiados do respectivo partido somente após o processamen-
to pela Justiça Eleitoral, a partir do recebimento das listas enviadas pelos 
partidos nos meses de abril e outubro. A informação sobre a filiação ainda 
pode ser obtida no respectivo partido, no cartório eleitoral responsável pelo 
município de seu domicílio.

Não se esqueça! Agende sua filiação partidária para o final de 
setembro de 2015.
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•	 registrar	os	gastos	eleitorais	realizados	nos	limites	legais;
•	 promover	a	realização	de	pesquisas	e	testes	pré-eleitorais,	

conforme definido na Lei Eleitoral;
•	 iniciar	a	propaganda	eleitoral	a	partir	do	mês	de	 julho	do	

ano da eleição, observando os critérios legais;
•	 zelar	 pela	 eficiente	 fiscalização	 das	 eleições,	 por	 meio	

de fiscais e delegados escolhidos pelo partido ou pelas 
coligações;

•	 sendo	a	 candidata	agente	público	em	campanha,	não	 in-
correr nas condutas vedadas relacionadas no artigo 73 da 
Lei Eleitoral.

D – É importante conhecer:

•	 a	Constituição	Federal;
•	 a	Lei	Federal	nº	4.737,	de	1965	(Código	Eleitoral);
•	 a	 Lei	 Complementar	 Federal	 nº	 64,	 de	 1990	 (Lei	 das	

Inelegibilidades);
•	 a	Lei	Federal	nº	9.096,	de	1995	 (Lei	Orgânica	dos	Partidos	

Políticos);
•	 a	Lei	Federal	nº	9.504,	de	1997	(Lei	das	Eleições);
•	 a	Lei	Federal	nº	9.840,	de	1999	(Lei	da	Compra	de	Votos);
•	 a	Lei	Complementar	nº	135,	de	2010	(Lei	da	Ficha	Limpa);
•	 as	resoluções	dos	Tribunais	Eleitorais	(TSE	e	TRE).

E – Outras informações:

Certamente você necessitará de outras informações mais de-
talhadas e aprofundadas para efetivar sua filiação e sua can-
didatura. Um bom caminho é procurar o escritório do partido 
de sua preferência e pedir orientações.
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Entidades parceiras da Assembleia na organização e na rea-
lização do ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de 
Gênero e Participação: O Que Querem as Mulheres de Minas

•	 Associação de Pessoas com Doença Falciforme e Talassemia 
de Belo Horizonte e Região Metropolitana

•	 Associação	Mineira	de	Municípios
•	 Central	dos	Trabalhadores	e	Trabalhadoras	de	Minas	Gerais
•	 Central	Única	dos	Trabalhadores	em	Minas	Gerais
•	 Conselho	Estadual	da	Mulher	de	Minas	Gerais
•	 Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Mulher	de	Belo	Horizonte
•	 Conselho	Nacional	dos	Direitos	da	Mulher
•	 Conselho	Regional	de	Psicologia	de	Minas	Gerais
•	 Consórcio	Regional	de	Promoção	da	Cidadania	Mulheres	

das Gerais
•	 Coordenadoria	Especial	de	Políticas	Públicas	para	Mulheres	

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de 
Minas Gerais

•	 Coordenadoria	 Municipal	 de	 Políticas	 para	 Mulheres	 de	
Nova Lima

•	 Coordenadoria	 Municipal	 de	 Políticas	 Públicas	 para	 as	
Mulheres de Contagem

•	 Coordenadoria	 Municipal	 de	 Políticas	 Públicas	 para	 as	
Mulheres de Lagoa Santa

•	 Coordenadoria	Municipal	de	Promoção	da	Igualdade	Racial	
de Contagem

•	 Coordenadoria	Municipal	 dos	 Direitos	 da	Mulher	 de	 Belo	
Horizonte

•	 Coordenadoria	Municipal	dos	Direitos	da	Mulher	de	Sabará
•	 Federação	 das	 Associações	 Comerciais	 e	 Empresariais	 do	

Estado de Minas Gerais
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•	 Federação	dos	Trabalhadores	na	Agricultura	do	Estado	de	Minas	
Gerais/Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais

•	 Federação	Nacional	dos	Trabalhadores	e	Trabalhadoras	na	
Agricultura Familiar

•	 Fórum	de	Mulheres	do	Mercosul
•	 Gerência	de	Diversidade	Sexual	da	Prefeitura	de	Contagem	
•	 Grupo	de	Trabalho	Gênero	e	Agroecologia	do	Sudeste/Rede	

de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas
•	 Marcha	Mundial	de	Mulheres
•	 Movimento	dos	Trabalhadores	Rurais	Sem	Terra
•	 Movimento	Popular	da	Mulher	
•	 N’zinga	–	Coletivo	de	Mulheres	Negras
•	 Núcleo	de	Defesa	da	Mulher	em	Situação	de	Violência	da	

Defensoria Pública de Minas Gerais
•	 Quem	Luta	Educa/Plebiscito	Constituinte	
•	 Rede	Afro	LGBT	Mineira
•	 Rede	de	Enfrentamento	da	Violência	contra	a	Mulher
•	 Rede	Feminista	de	Saúde	em	Minas	Gerais
•	 Rede	 Nacional	 Feminista	 de	 Saúde,	 Direitos	 Sexuais	 e	

Direitos Reprodutivos
•	 Secretaria	Estadual	de	Mulheres	do	PT-MG
•	 Subsecretaria	 de	 Políticas	 para	 Mulheres	 –	 Secretaria	 de	

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 
de Minas Gerais

•	 Sindicato	dos	Auxiliares	de	Administração	Escolar	de	Minas	
Gerais

•	 Sindicato	dos	Professores	do	Estado	de	Minas	Gerais
•	 Sindicato	Único	dos	Trabalhadores	em	Educação	de	Minas	

Gerais
•	 União	Brasileira	de	Mulheres	em	Contagem
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Conheça algumas leis estaduais relacionadas às mulheres

•	 Lei	nº	21.693,	de	26/3/2015:	altera a organização básica e a 
estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do 
Estado. Essa lei instituiu a Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social e Cidadania. No âmbito des-
sa secretaria, a norma criou a Subsecretaria de Mulheres, 
composta por duas Superintendências: uma de Políticas 
do Trabalho e Autonomia Econômica e de Articulação 
Institucional, e outra de Enfrentamento da Violência contra 
as Mulheres.

•	 Lei	 nº	 21.043,	 de	 23/12/2013: dispõe sobre a promoção 
da igualdade entre os gêneros e acrescenta dispositivo à 
Lei Estadual n° 11.039, de 14/01/1993, que impõe sanções 
a firma individual e a empresa jurídica de direito priva-
do em cujo estabelecimento seja praticado ato vexatório, 
discriminatório ou atentatório contra a mulher e dá outras 
providências.

•	 Lei	nº	20.016,	de	05/1/2012: dispõe sobre o registro e a divul-
gação dos dados sobre violência contra a mulher no Estado.

•	 Lei	 nº	 19.440,	 de	 11/1/2011:	 institui o Dia Estadual de 
Combate à Violência contra a Mulher;

•	 Lei	nº	18.879,	de	27/5/2010: dispõe sobre a prorrogação, 
por sessenta dias, da licença-maternidade, no âmbito da 
administração pública direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo estadual;

•	 Lei	nº	15.952,	de	28/12/2005: estabelece a política de pre-
venção da mortalidade materna e dispõe sobre o Cadastro 
Mineiro de Controle da Mortalidade Materna – Camma.
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•	 Lei	nº	15.218,	de	7/7/2004: cria a Notificação Compulsória 
de Violência contra a Mulher e a Comissão de Monitoramento 
da Violência contra a Mulher.

•	 Lei	nº	13.432,	de	28/12/1999: cria o Programa Estadual de 
Albergues para a Mulher Vítima de Violência.
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Glossário

1 – Cláusula de barreira ou cláusula de desempenho: 
trata-se de determinar um parâmetro mínimo de repre-
sentatividade, normalmente indicado por um percentual 
de votos, como condição para o exercício de certas prer-
rogativas dos partidos políticos. Como exemplo, a lei dos 
partidos políticos estabelecia que a agremiação que não 
obtivesse na eleição para a Câmara dos Deputados o míni-
mo de 5% dos votos válidos, distribuídos em, pelo menos, 
um terço dos estados, com um mínimo de 2% do total de 
cada um destes, não teria direito a funcionamento parla-
mentar, isto é, ao exercício das prerrogativas dos partidos 
nas casas legislativas, nem à participação igualitária na dis-
tribuição dos recursos do fundo partidário e do tempo de 
acesso gratuito ao rádio e à televisão. Todavia, o Supremo 
Tribunal Federal declarou inconstitucionais essas restrições 
estabelecidas por lei, em face do princípio constitucional 
do pluripartidarismo.

2 – Coligação eleitoral: associação de dois ou mais partidos, 
sob denominação própria, para a disputa de determinadas 
eleições, proporcionais ou majoritárias. Uma vez formalizada, 
a coligação passa a funcionar como se fosse um só partido 
no que toca ao processo eleitoral. Existem propostas no senti-
do de se proibirem as coligações, especialmente nas eleições 
pautadas pelo sistema proporcional, em que o voto no candi-
dato de determinado partido pode contribuir para a eleição 
de candidato de outra agremiação.
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3 – Data da posse dos chefes de Poder Executivo: segun-
do a Constituição brasileira, os chefes de Poder Executivo – 
presidente da República, governadores de estado e prefeitos 
municipais – devem normalmente tomar posse no dia 1º de 
janeiro do ano seguinte ao das eleições. A regra visa assegurar 
ao eleito o controle sobre o orçamento do primeiro ano do 
mandato. Há propostas de alteração dessa data, em face das 
dificuldades de logística relacionadas ao fato de esse dia ser 
feriado nacional. 

4 – Fidelidade partidária: dever de obediência do par-
lamentar às diretrizes do partido e de permanência na 
agremiação pela qual tenha sido eleito, sob pena de per-
da de mandato. A matéria é hoje regulada basicamente 
pelos estatutos partidários. Segundo entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, baseado na essencialidade dos 
partidos políticos na democracia constitucional brasileira, 
o mandato pertence ao partido, de modo que o manda-
tário que se desliga da agremiação pela qual foi eleito, 
sem justa causa, deve deixar o cargo eletivo. Há proposta 
de extensão do prazo de filiação partidária exigido como 
condição de elegibilidade, de modo a inviabilizar candi-
datura a reeleição de político que trocar de partido no 
curso do mandato.

5 – Filiação partidária: filiação de cidadão a partido político. 
Segundo a legislação eleitoral, é condição de elegibilidade 
a filiação partidária formalizada pelo menos um ano antes 
das eleições, salvo prazo superior exigido pelo estatuto do 
partido.
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6 – Domicílio eleitoral: lugar de residência do cidadão, que, 
se tiver mais de uma moradia, pode ter qualquer delas consi-
derada como domicílio eleitoral. Segundo entendimento do 
TSE, o conceito de domicílio eleitoral, por ser mais abrangente 
que o de domicílio civil, engloba também o vínculo familiar, 
afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor 
com a localidade onde pretende exercer o direito de voto. 
Então, para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir 
domicílio eleitoral na respectiva localidade pelo prazo de, 
pelo menos, um ano antes do pleito.

OBS: Há propostas de extensão dos prazos atualmente exi-
gidos pela legislação eleitoral para filiação partidária e para 
possuir domicílio eleitoral na localidade em que se pretende 
ser eleito.

7 – Financiamento eleitoral e partidário: trata-se das for-
mas de financiamento das campanhas eleitorais e dos parti-
dos políticos. Existe atualmente no Brasil um sistema misto de 
financiamento, composto por recursos públicos e privados. 
De um lado, o financiamento público é realizado mediante a 
transferência de recursos do fundo partidário aos partidos po-
líticos, proporcionalmente aos votos obtidos por cada agre-
miação na última eleição para a Câmara dos Deputados. Além 
disso, a atuação dos partidos é financiada também de manei-
ra indireta por recursos do Estado, uma vez que as emissoras 
de rádio e televisão têm direito a compensação fiscal para vei-
cular propaganda partidária e eleitoral gratuita. 

De outro lado, é lícito aos partidos políticos receber doações 
de pessoas físicas e jurídicas, exceto de: entidade ou governo 
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estrangeiro; órgão da administração pública direta e indireta 
ou fundação mantida com recursos provenientes do poder 
público; concessionário ou permissionário de serviço público; 
entidade de direito privado que receba, na condição de be-
neficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição 
legal; entidade de utilidade pública; entidade de classe ou 
sindical; pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recur-
sos do exterior; entidades beneficentes e religiosas; entidades 
esportivas; organizações não governamentais que recebam 
recursos públicos; e organizações da sociedade civil de inte-
resse público.

Há proposta de se adotar no Brasil modelo de financiamen-
to das campanhas eleitorais exclusivamente público (para as 
eleições proporcionais e majoritárias ou apenas para as elei-
ções majoritárias para os cargos de chefe de Poder Executivo).

• Fundo partidário: fundo especial de assistência financeira 
aos partidos políticos, constituído por multas decorrentes da 
legislação eleitoral, recursos financeiros destinados por lei, 
doações e dotações orçamentárias da União; seu saldo é dis-
tribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral aos órgãos nacionais 
dos partidos.

8 – Reeleição e duração dos mandatos: os mandatos ele-
tivos de parlamentares e chefes de Poder Executivo tem 
atualmente duração de 4 anos, sendo permitida a reeleição 
– renovação do mandato nas eleições seguintes –, limitada a 
uma vez no caso de prefeitos, governadores e presidente da 
República. No caso dos senadores, o mandato tem a duração 
de 8 anos. Há proposta de se proibir a reeleição dos chefes de 
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Poder Executivo para o período subsequente, bem como de 
se estender a duração dos mandatos para 5 anos.

9 – Sistemas eleitorais: referem-se aos mecanismos de es-
colha daqueles cidadãos que se encarregarão das atribuições 
e encargos do governo, mas que servem também a funções 
de controle deste, de expressão e representação de interes-
ses, entre outras. No caso brasileiro, de um Estado de Direito 
organizado sob a forma de república presidencialista, trata-
se dos modos ou formas de eleição dos membros do Poder 
Legislativo e do chefe do Poder Executivo.

• Sistema majoritário: por esse sistema, é eleito o candidato 
que obtiver maior número de votos. É adotado no Brasil para 
escolha de senadores, prefeitos, governadores e presidente 
da República.

• Sistema majoritário uninominal: é eleito apenas um candi-
dato – o mais votado – por unidade territorial. Corresponde ao 
que se chama normalmente de sistema distrital, no qual o terri-
tório é dividido em tantos distritos quantas sejam as cadeiras a 
preencher, e os eleitores de cada distrito elegem um candidato.

• Sistema majoritário plurinominal: são eleitos tantos can-
didatos – os mais votados – quantas sejam as vagas atribuídas 
à unidade territorial. Corresponde à proposta de adoção do 
“distritão” para as eleições para deputados federais e esta-
duais, pela qual seriam eleitos os candidatos mais votados no 
território do Estado até o número de cadeiras a preencher.

• Sistema proporcional: por esse sistema, são eleitos os can-
didatos do partido político (ou da coligação de partidos), até 
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o número de cadeiras obtidas por este, que corresponde ao 
número de quocientes eleitorais preenchidos pelo total de 
votos conferidos aos candidatos do partido ou à própria agre-
miação. Por exemplo, os candidatos do Partido X disputam 77 
cadeiras numa assembleia legislativa e obtêm 100 mil votos 
de um total de 770 mil votos válidos (excluídos os brancos e 
nulos). Com essa votação, o Partido X atingiu 10 vezes o quo-
ciente eleitoral, elegendo assim 10 candidatos.

• Quociente eleitoral: trata-se do número mínimo de votos 
que os partidos precisam atingir para obter uma vaga, corres-
pondente à divisão do número de votos válidos pelo número 
de cadeiras a preencher. No exemplo acima, esse número mí-
nimo seria 10 mil (770 mil divididos por 77).

• Quociente partidário: resultado da divisão do número de 
votos válidos conferidos ao partido pelo quociente eleitoral, 
indicando o número inicial de vagas que caberá à agremiação.

• Sistema proporcional com lista aberta: nesse sistema, as 
vagas obtidas pelo partido (ou coligação de partidos) são 
ocupadas por seus candidatos mais votados, até o número de 
cadeiras destinadas à agremiação, que corresponde ao núme-
ro de quocientes eleitorais preenchidos pelo total de votos 
atribuídos ao partido. Chama-se lista aberta porque ela não 
é preordenada, mas definida de acordo com a votação dos 
candidatos. É o sistema adotado no Brasil para escolha de ve-
readores, deputados estaduais, federais e do Distrito Federal.

• Sistema proporcional com lista fechada: nesse sistema, 
cada partido apresenta para votação uma lista com os nomes 
de seus candidatos em ordem de prioridade. Se, por exemplo, 
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a votação do partido preenche 5 vezes o quociente eleitoral, 
são eleitos os 5 primeiros nomes da lista do partido.

• Sistema proporcional com lista flexível: nesse sistema, o 
partido apresenta a lista fechada, mas o eleitor pode votar em 
candidatos, alterando a ordem de prioridade definida na lista 
partidária. Trata-se de um sistema intermediário, que busca 
combinar os sistemas de lista aberta e fechada.

• Sistema misto: por esse sistema, parte das cadeiras em dis-
puta é preenchida pelo sistema proporcional e a outra parte 
pelo sistema majoritário.

• Cota de gênero: segundo a legislação eleitoral em vigor, ba-
seada no sistema proporcional com lista aberta, nas eleições 
para membros do Poder Legislativo, em regra, cada partido 
pode registrar candidatos em número correspondente a até 
150% do número de lugares a preencher, sendo o mínimo 
de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. 
Propõe-se, caso aprovado o sistema proporcional com lista 
fechada, a obrigatoriedade de se intercalarem homens e mu-
lheres na composição da lista partidária.

10 – Suplência de senador: de acordo com a Constituição 
da República, cada senador é eleito com dois suplentes, que 
assumirão o mandato: transitoriamente, quando o titular se 
afastar para ser ministro, secretário de Estado ou de prefeitura 
de capital ou chefe de missão diplomática temporária, ou ain-
da quando o senador se licenciar por mais de 120 dias; ou, de-
finitivamente, quando o titular renunciar para assumir o man-
dato de presidente, governador, prefeito ou seus respectivos 
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vices, bem como nos casos de renúncia, morte ou de cassação 
do senador eleito. Tendo em vista a alta incidência de casos de 
suplentes, normalmente desconhecidos do eleitor, exercendo 
parte significativa do mandato de senador, há propostas de 
alteração da sistemática em vigor. Existem ideias, nesse sen-
tido, de redução do número de suplentes ou da realização de 
novas eleições em caso de afastamento do titular.

11 – Unificação das eleições: diante da regra de duração 
de quatro anos dos mandatos eletivos e da não coincidência 
dos mandatos no âmbito municipal, de um lado, e nos âmbitos 
estadual e federal, de outro, há atualmente no Brasil eleições 
de dois em dois anos, sendo intercaladas eleições municipais e 
eleições gerais. Dentre as propostas existentes sobre este item, 
estão a de unificação de todas as eleições para o Legislativo e 
para o Executivo, em nível federal, estadual e municipal.




