
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER

REQUERIMENTO Nº_____. DE 2021
(Das Sras. Erika Kokay, Professora Rosa Neide, Rejane Dias, Áurea Carolina e

Carmen Zanotto)

Requer  a  realização  de  diligências  desta
Comissão,  em parceria  com a Secretaria
da  Mulher  desta  Casa,  nos  Estados,
Munícipios  e  no  Distrito  Federal  para
averiguar  denúncias  de  violência  política
de gênero protocoladas na Procuradoria da
Mulher da Câmara Federal.

               Senhora Presidente, 

               Com base nos termos regimentais,  e  ouvido o  Plenário deste Colegiado,

requeremos a realização de diligências desta Comissão, em parceria com a Secretaria da

Mulher desta Casa, nos Estados, Munícipios e no Distrito Federal para averiguar denúncias

de violência política de gênero protocoladas na Procuradoria da Mulher da Câmara Federal. 

JUSTIFICAÇÃO

         Em outubro de 2020, a Câmara Federal lançou  campanha para alertar sobre os

principais tipos de violência contra mulheres no contexto das eleições municipais, a partir de

iniciativa da Secretaria da Mulher, com apoio da Primeira-Secretaria da Casa1. Com o tema

“Violência Política de Gênero – Uma letra muda todo o contexto", a proposta levou em conta a

ideia de que a democracia é a maior vítima da violência política de gênero.

        Esse tipo de violência pode ser caracterizado como todo e qualquer ato com o objetivo de

excluir  a  mulher  do  espaço  político,  impedir  ou  restringir  seu acesso ou induzi-la  a  tomar

decisões contrárias à sua vontade e que as mulheres estão sujeitas a sofrer violência quando

concorrem, já eleitas e durante o mandato.

1 https://www.camara.leg.br/noticias/698624-camara-lanca-campanha-contra-
violencia-politica-de-genero-com-foco-nas-eleicoes-municipais/
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         Tal violência é uma das causas da sub-representação de nós, mulheres, no Parlamento e

nos espaços de poder e decisão. Comumente, temos visto esse tipo de crime ocorrer por meio

virtual  (com  ataques  em  suas  páginas,  fake  news  e  deepfakes, ameaças,  difamação  e

xingamentos) e também nas ruas, quando as mulheres que atuam na política são atacadas.

        Ao constatarmos que a violência eleitoral praticada contra as mulheres tem impacto

significativo na qualidade da representação, nas políticas públicas a serem decididas, afetando

a livre  escolha dos eleitores,  torna-se fundamental  que os  órgãos competentes  atuem em

conjunto para a adoção de medidas punitivas em caráter de urgência para o enfrentamento e a

criminalização  desse  tipo  de  violência  que  as  detentoras  de  cargo  eletivo  sofrem  neste

momento. 

         Numa segunda iniciativa louvável, a Secretaria da Mulher da Câmara Federal, com apoio

da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, lançou no dia 30 de junho do corrente ano o

Observatório  Nacional  da  Mulher  na  Política.  O  observatório  permitirá  que  pesquisas  e

indicadores  sobre  o  tema  sejam  inseridos  em  um  único  portal  on-line,  facilitando  o

conhecimento sobre a realidade das mulheres eleitas em todas as esferas. Ademais, contará

com  núcleos  estaduais  instalados  nas  Assembleias  Legislativas,  além  de  parceria  com

instituições  de  pesquisa  e  participação  de  pesquisadoras  de  diferentes  universidades

brasileiras. A proposta trabalhará a partir de três eixos temáticos: 1) violência política contra a

mulher;  2)  atuação  parlamentar  e  representatividade  feminina;  e  3)  atuação  partidária  e

processos eleitorais.

          Assim, e na mesma linha das ações em curso nesta Comissão, o presente requerimento

visa aprofundar o debate sobre o fenômeno social da violência política de gênero a partir de

uma ação itinerante do colegiado, motivo pelo qual defendemos a realização de diligências da

CMULHER nos estados, municípios e no Distrito Federal com vistas a averiguar as denúncias

desse  tipo  de  crime  que  tenham  sido  protocoladas  na  Procuradoria  da  Mulher  da  Casa,

considerando o recrudescimento de tão nefasta prática.

    Face ao exposto, apresentamos o presente Requerimento. 

Sala da Comissão, em 01 de julho de 2021.
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Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF   Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE – PT/MT

Deputada REJANE DIAS – PT/PI    Deputada CARMEN ZANOTTO – CIDADANIA-SC

Deputada ÁUREA CAROLINA – PSOL/MG
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Requerimento
(Da Sra. Erika Kokay )

 

 

R e q u e r  a  r e a l i z a ç ã o  d e

diligências desta Comissão, em parceria

com a Secretaria da Mulher desta Casa,

nos Estados, Munícipios e no Distrito

Federal para averiguar denúncias de

violência política de gênero protocoladas

na Procuradoria da Câmara Federal.

 

 

Assinaram eletronicamente o documento CD213008226900, nesta ordem:

 

 1  Dep. Erika Kokay (PT/DF)

 2  Dep. Professora Rosa Neide (PT/MT)

 3  Dep. Rejane Dias (PT/PI)

 4  Dep. Áurea Carolina (PSOL/MG)

 5  Dep. Carmen Zanotto (CIDADANIA/SC)
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