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População Negra (IDPN), RENFA - Rede Nacional de Feministas
Antiproibicionistas, Uneafro Brasil dirigem-se a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, à Ilustre Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante
“CIDH” ou “Comissão”), respeitosamente, a fim de solicitar uma audiência temática
de caráter geral no 184º período de sessões, em conformidade com os artigos 61, 62 e
66 do Regulamento da CIDH e às disposições a ele concordantes. Na ocasião,
pretende-se atualizar a Ilustre Comissão acerca da ausência de políticas para
prevenir e enfrentar a violência política e eleitoral contra mulheres negras,
transexuais e travestis.

Com a proximidade do período eleitoral, cujo primeiro turno ocorrerá em 2 de
outubro do presente ano, as tensões políticas existentes no Brasil têm se acirrado,
especialmente por conta da disputa presidencial. O 184º período de sessões
representa uma oportunidade singular para que, antes do início da propaganda
eleitoral (a partir de 16 de agosto), o governo brasileiro preste informações sobre as
medidas que irá adotar para assegurar a participação política segura de mulheres
negras, transexuais e travestis, e para que assuma, perante a comunidade
internacional, compromissos para atuar de forma diligente na prevenção e repressão
à violência política durante todo o processo eleitoral.

A. Objetivo

O objetivo das informações que serão apresentadas durante a audiência temática é o
de informar a Ilustre Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a
continuidade da violência política e eleitoral contra mulheres negras, transexuais e
travestis no Brasil, que segue contando com a conivência e negligência das
autoridades estatais, apesar das inúmeras denúncias feitas pelas organizações
solicitantes, inclusive no 179º período de sessões desta Comissão. A ausência de
implementação de medidas efetivas para enfrentar essa modalidade de violência
compromete a participação de mulheres negras, transexuais e travestis em condições
de igualdade no processo eleitoral, coloca em risco seus direitos fundamentais à vida
e à integridade pessoal, afeta a representatividade democrática e colabora para
perpetuar o racismo, o machismo, a dominação de classe e a LGBTIfobia estruturais
no país.

B. Justificativa

Historicamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm destacado que
a participação e a representação adequadas de mulheres em todos os níveis de
governo é uma condição necessária para o fortalecimento da democracia nas
Américas1. No entanto, observam-se no Brasil níveis alarmantes de violência
política e eleitoral perpetrada contra mulheres negras, transexuais e travestis, a

1CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las
Américas, p. 7. Disponível em:
<https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeres%20participacion%20politica.pdf > Acessado em:19
de abril de 2022;

https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeres%20participacion%20politica.pdf


despeito do esforço contínuo de organizações da sociedade civil em denunciarem tal
quadro. Assim, a poucos meses do primeiro turno das eleições no Brasil, marcado
para o dia 2 de outubro de 2022, o principal motivo pelo qual solicitamos uma
audiência temática durante o 184º período de sessões da CIDH é a urgência em
discutir a necessidade da implementação de políticas que garantam uma
participação segura e sem discriminação de mulheres negras, transexuais e travestis
no processo eleitoral.

1. As eleições de 2020

Apesar de as eleições de 2020 terem marcado um avanço importante na participação
política de mulheres negras no Brasil, com um aumento de quase 700 cadeiras
ocupadas nas câmaras municipais, bem como um crescimento superior a 2 milhões
nos votos destinados a suas candidaturas, os desafios para que mulheres negras,
transexuais e travestis possam gozar plenamente dos seus direitos políticos seguem
enormes. A começar pela própria representatividade: das 84.418 candidatas negras à
vereança no país, só 3.634 acabaram eleitas, representando apenas 6% nas novas
câmaras municipais2.

Além disso, o processo eleitoral de 2020 encerrou-se como um dos mais violentos
dos últimos anos, marcado por um crescimento assustador dos atos de violência em
todo o país. A pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil3, realizada pela Terra de
Direitos e Justiça Global mostrou que o ano de 2020 registrou pelo menos um
episódio de violência política a cada dois dias. Somente entre 2 de setembro e 29 de
novembro de 2020 foram contabilizados 14 assassinatos e 66 atentados contra
candidatos/as a prefeituras e câmaras de vereadores em todo o Brasil - um
crescimento de 296% no número de atentados e assassinatos registrados entre
setembro e novembro, comparado aos primeiros oito meses do ano – em que foram
registrados 13 assassinatos e 14 atentados. No total, em 2020 o número de
assassinatos e atentados mapeados foi 3,7 vezes maior do que a quantidade de casos
notificados em 2016.

Na mesma linha, a pesquisa A Violência Política Contra Mulheres Negras4, publicada
pelo Instituto Marielle Franco, constatou que cerca de oito a cada dez candidatas
negras nas eleições de 2020 sofreram violência virtual, seis em cada dez sofreram

4Instituto Marielle Franco. A violência política contra mulheres negras. Org.: Anielle Franco,
Marcelle Decothé, Fabiana Pinto, Luna Costa, Daniele Duarte, Élida Lauris, Gisele Barbieri e Gláucia
Marinho. Rio de Janeiro: Instituto Marielle Franco, 2020. Disponível em:
<https://www.violenciapolitica.org/> Acessado em: 19 de abril de 2022;

3Terra de Direitos. Justiça Global. Violência Política e Eleitoral no Brasil: panorama das violações de
direitos humanos de 2016 a 2020. Coordenação: Élida Lauris, Sandra Carvalho, Gláucia Marinho e
Darci Frigo. Curitiba: Terra de Direitos e Justiça Global, 2020. Disponível em:
<https://terradedireitos.org.br/violencia-politica-e-eleitoral-no-brasil/> Acessado em 19 de abril de
2022;

2Instituto Marielle Franco. Violência Política de Gênero e Raça no Brasil - 2021: Eleitas ou não,
mulheres negras seguem desprotegidas, p. 83. Disponível em:
<https://www.violenciapolitica.org/> Acessado em: 19 de abril de 2022;

https://www.violenciapolitica.org/
https://terradedireitos.org.br/violencia-politica-e-eleitoral-no-brasil/
https://www.violenciapolitica.org/


violência moral e psicológica e cinco a cada dez foram vítimas de violência
institucional.

Voltado a entender o modo como a violência política acontece nos processos
eleitorais, o MonitorA, um projeto da AzMina em parceria com o Instituto Update e
InternetLab, analisou o discurso de ódio contra 147 candidatas mulheres que
concorreram a cargos de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas nas eleições de 2020,
além de 28 candidaturas masculinas com o objetivo de utilizá-las como parâmetro
comparativo. Entre as constatações da pesquisa, percebeu-se que as candidatas à
prefeitura acompanhadas pelo Monitora receberam uma média de 40 tuítes diários
com ofensas. No geral, os xingamentos faziam alusões aos corpos das candidatas,
sua intelectualidade, saúde mental ou aos aspectos morais de suas vidas. Muitos
articulavam diferentes tipos de discriminação, tais como misoginias, racismo e
LGBTfobia. Percebeu-se que, geralmente, as mulheres são ofendidas pelo que
supostamente são, não por suas ações enquanto candidatas e/ou gestoras políticas5.

2. A persistência da violência política

A violência política não se encerrou depois das eleições de 2020. Como exemplo,
pode-se citar o caso da vereadora do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL em
Niterói/RJ, Benny Briolly, que recebeu diversas ameaças de morte por e-mail. Em
dezembro de 2021, Benny Briolly recebeu um e-mail que tinha como título “Já estou
contando as balas”. Em janeiro de 2022, a vereadora recebeu uma mensagem que
tinha como título “Presentinho para o vereador Benny Briolly”, se referindo à
parlamentar travesti com pronomes masculinos. 6

Também em dezembro de 2021, as vereadoras Karen Santos (PSOL) e Daiana Santos
(PCdoB), da bancada negra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foram
ameaçadas de morte em um email supostamente assinado por um homem branco,
que diz que vai “comprar uma pistola 9 mm no Morro do Engenho e uma passagem
só de ida para Porto Alegre”, onde mataria, na própria Câmara Municipal, as duas
vereadoras e quem mais estivesse com elas7.

Pesquisa feita pelo Instituto Marielle Franco documentou que esse cenário de
violência faz com que mulheres negras eleitas se sintam inseguras sobre o seu futuro
na política e enfrentem intensos dilemas entre, de um lado, a esperança coletiva de

7SUL21. Vereadoras da Bancada Negra de Porto Alegre são ameaçadas de morte. Disponível em:
<https://sul21.com.br/noticias/politica/2021/12/vereadoras-da-bancada-negra-de-porto-alegre-sao
-ameacadas-de-morte/ >Acessado em 19 de abril de 2022;

6PSOL. Benny Briolly vereadora do PSOL em Niterói/RJ mais uma vez é ameaçada de morte.
Disponível em:
<https://psol50.org.br/benny-briolly-vereadora-do-psol-em-niteroi-rj-mais-uma-vez-e-ameacada-de-
morte/> Acessado em 19 de abril de 2022;

5REVISTA AZMINA; INTERNETLAB. MonitorA: relatório sobre violência política online em
páginas e perfis de candidatas(os) nas eleições municipais de 2020. São Paulo, 2021, p. 30.
Disponível em
<https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2021/03/5P_Relatorio_MonitorA-PT.pdf>
Acessado em: 19 de abril de 2022;

https://sul21.com.br/noticias/politica/2021/12/vereadoras-da-bancada-negra-de-porto-alegre-sao-ameacadas-de-morte/
https://sul21.com.br/noticias/politica/2021/12/vereadoras-da-bancada-negra-de-porto-alegre-sao-ameacadas-de-morte/
https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2021/03/5P_Relatorio_MonitorA-PT.pdf


um futuro melhor e mais igualitário representado por elas e, de outro, o temor
quanto à própria vida e condições de saúde8.

A violência política também foi objeto de preocupação por parte do Relator Especial
das Nações Unidas sobre os direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação,
Sr. Clément N. Voule. Em suas observações preliminares sobre a visita ao Brasil
realizada no presente mês de abril, Voule expressou preocupação com o ambiente
polarizado em que devem ocorrer as eleições gerais de outubro de 2022, capaz de
desencorajar até mesmo a votação regular dos cidadãos e das cidadãs. Para ele, as
ameaças e violências contra candidatos e candidatas geram terror entre a população
e impedem que as pessoas dispostas a concorrer se sintam seguras para se
candidatar. Por tal motivo, salientou a necessidade de que o Estado garanta o
respeito ao direito à liberdade de associação durante todo o processo eleitoral,
reforçando a proteção contra violência, assédio e intimidação.

O Relator Especial da ONU ainda destacou que a falta de resolução de casos graves,
como o assassinato da defensora dos direitos humanos e vereadora Marielle Franco,
envia um sinal errado e uma preocupante mensagem, cabendo ao Estado investigar
o crime de forma eficaz, rápida, exaustiva e imparcial, bem como adotar medidas
contra os responsáveis, em conformidade com as disposições dos direitos nacional
brasileiro e internacional. Também mencionou que, embora a recentemente aprovada
legislação sobre violência política possa ser vista como um passo relevante para a
proteção de candidatos e candidatas e representantes eleitos, não abrange o trabalho
de todos aqueles que apoiam as campanhas e os mandatos9. Voule manifestou uma
maior apreensão quanto à violência política contra mulheres afrodescendentes e
trans, evidenciando como a prática representa uma séria ameaça à participação
política e, principalmente, à democracia10.

C. Resumo das informações a serem apresentadas

A seguir, apresentamos algumas das questões a serem abordadas durante a
solicitada audiência temática, embasadas por uma prévia das informações que
podemos fornecer. Caso a audiência seja concedida, levaremos à Ilustre Comissão
mais exemplos concretos desses eventos repressivos.

1. Violência política contra mulheres negras

10OHCHR. Brasil: Especialista da ONU denuncia erosão da democracia, e fala da urgência de
espaços seguros para a sociedade civil. Disponível em:
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/2022-04-11-Brazil.pdf> Acessado em 19 de
abril de 2022;

9OHCHR. Observações preliminares do Relator Especial sobre os direitos à liberdade de reunião
pacífica e de associação, Sr. Clément Voule. Disponível
em:<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/2022-04-08-Preliminary-observations-Sr-Fo
AA-Brazil_portuguese.docx> Acessado em 19 de abril de 2022;

8Instituto Marielle Franco. Violência Política de Gênero e Raça no Brasil - 2021: Eleitas ou não,
mulheres negras seguem desprotegidas, p. 49. Disponível em:
<https://www.violenciapolitica.org/> Acessado em: 19 de abril de 2022;

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/2022-04-11-Brazil.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/2022-04-08-Preliminary-observations-Sr-FoAA-Brazil_portuguese.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/2022-04-08-Preliminary-observations-Sr-FoAA-Brazil_portuguese.docx
https://www.violenciapolitica.org/


No dia 14 de março de 2018, Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro,
foi executada. Mulher, negra e criada na favela da Maré, a parlamentar desafiava e
assustava um sistema político que sempre foi branco, masculino e
cis-heteronormativo. Marielle era a expressão daquilo que a onda extremamente
conservadora que cresceu no Brasil ao longo dos últimos anos pretende destruir.

Se, por um lado, o seu assassinato expôs ao mundo a fragilidade da democracia
brasileira, por outro, também teve como consequência um aumento histórico de
candidaturas de mulheres negras, consideradas sementes de Marielle. Contudo,
conforme demonstra pesquisa do Instituto Marielle Franco que entrevistou 142
mulheres negras candidatas no ano de 2020, em 21 estados brasileiros, a mesma
violência política que atingiu Marielle continuava “afligindo mulheres negras que
colocam seu corpo à disposição para a política institucional”11.

O levantamento percebeu que 78,1% das candidatas negras relataram ter sofrido
algum tipo de violência virtual, como o recebimento de mensagens machistas,
misóginas, LGBTIfóbicas e/ou racistas, invasões em suas contas em redes sociais ou
em transmissões virtuais, dentre outras. Uma das candidatas entrevistadas relatou
que uma plenária virtual organizada pela sua candidatura foi invadida por 5
indivíduos anônimos, que puseram músicas com apologia a estupro e violência
racista12.

Atestando o despreparo do sistema de justiça brasileiro para lidar com tais crimes,
outra candidata entrevistada pelo Instituto Marielle Franco relatou que:

Meu endereço residencial foi compartilhado em páginas
bolsonaristas do Facebook e WhatsApp, mas a Justiça não entendeu
que havia risco à minha integridade. Por isso, não ganhei a ação para
remover a publicação do Facebook. Um desserviço que mantém a
impunidade digital13.

A violência virtual não foi a única forma de violência perpetrada contra as
candidatas negras. A mesma pesquisa também apontou que 56,6% das candidatas
relataram ter sido vítimas de violência institucional, como terem recebido pouco ou
nenhum recurso para a realização de sua campanha, terem sofrido episódios de
discriminação nos órgãos da justiça eleitoral, recebido ofensas e intimidações para
aceitarem determinadas decisões partidárias, terem sido recusadas na abertura de
conta em agência bancária, dentre outras14.

Além disso, 62% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas de algum tipo de
violência moral ou psicológica, fosse através de insultos, racismo religioso,
humilhações públicas ou ofensas às suas famílias15; 32,3% relataram ter sofrido

15Idem, p. 21;
14Idem, p. 15;
13 Idem;
12 Idem, p. 13;
11 Idem, p. 7;



algum tipo de violência sexual durante a campanha16; e 13,3% receberam ameaças
de morte17.

Logo em seguida às eleições, a violência política também se manifestou contra
mulheres negras eleitas. Na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, Ana
Lúcia Martins, do Partido dos Trabalhadores (PT), primeira vereadora negra eleita
da cidade, recebeu ameaças de morte. Posteriormente, na primeira semana de
dezembro, um ataque coordenado atingiu várias mulheres negras eleitas. Além de
Ana Lúcia, também Carol Dartora (PT), Suéllem Rosim (Patriota) e Talíria Petrone
(PSOL) são mulheres negras que receberam tais ameaças. Como veremos logo a
seguir, esse mesmo formato de ataque também atingiu mulheres transexuais e
travestis eleitas18.

2. Violência política contra mulheres transexuais e travestis

Em 2020, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) registrou um
número de 294 candidaturas de homens e mulheres transexuais e travestis no Brasil,
um aumento de 275% em relação a 2016, ano das penúltimas eleições municipais no
país19. Dentre essas, 263 eram mulheres transexuais ou travestis. No mesmo período,
a ANTRA denunciou que, de 1 de janeiro e 31 de outubro de 2020, 151 pessoas
transexuais e travestis haviam sido assassinadas no país: um aumento de 22% em
relação a todo o ano de 2019. Todas as vítimas expressavam o gênero feminino20.

A violência vivida nas ruas foi igualmente sentida pelas candidatas trans ao longo de
2020. A ANTRA relata ter recebido diversas denúncias de ataques a candidaturas
trans em todo o país. Como dito no tópico anterior, o mesmo ataque direcionado a
algumas mulheres negras eleitas também atinge mulheres transexuais e travestis,
como no caso de Duda Salabert (Partido Democrático Trabalhista), atual vereadora
de Belo Horizonte (MG), e de Benny Briolli (PSOL), de Niterói (RJ).

Outras vereadoras trans eleitas também foram alvo de violência política. Erika
Hilton, primeira vereadora negra e trans da cidade de São Paulo (SP) e a mulher
mais votada do Brasil em 2020, relatou ter sido vítima de inúmeras ofensas e
ameaças. A esse respeito, a vereadora declarou que: “Quando uma mulher negra e
travesti passa a ocupar uma função pública de prestígio, ataques em redes sociais
são utilizados como tática de intimidação”21.

21Folha de São Paulo. Erika Hilton irá processar 50 pessoas após xingamentos transfóbicos e
racistas. Disponível:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/01/erika-hilton-ira-processar-50-p
essoas-apos-xingamentos-transfobicos-e-racistas.shtml?origin=uol> Acessado em 19 de abril de 2022;

20Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Boletim n; 5: Assassinatos contra travestis e
transexuais brasileiras em 2020. Disponível em:
<https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/11/boletim-5-2020-assassinatos-antra.pdf >Acessado
em 19 de abril de 2022;

19Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Eleições 2020. Disponível em:
https://antrabrasil.org/eleicoes2020/ >Acessado em 19 de abril de 2022;

18Idem, p. 29 e 30;
17Idem, p. 25;
16Idem, p. 26;

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/01/erika-hilton-ira-processar-50-pessoas-apos-xingamentos-transfobicos-e-racistas.shtml?origin=uol
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/01/erika-hilton-ira-processar-50-pessoas-apos-xingamentos-transfobicos-e-racistas.shtml?origin=uol
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/11/boletim-5-2020-assassinatos-antra.pdf
https://antrabrasil.org/eleicoes2020/


Uma das candidatas entrevistadas pelo Instituto Marielle Franco relatou que, antes
do processo eleitoral, por ocasião da visita de Damares Alves, pastora e ex-ministra
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, ela – a
candidata – havia organizado, junto a outros/as ativistas, uma manifestação contra
as suas declarações LGBTIfóbicas. Contudo, um vereador defensor do presidente
Bolsonaro mobilizou uma dezena de homens para ameaçá-las e reprimi-las. Um
deles dizia estar armado e, apesar de estar presente, a polícia não tomou quaisquer
medidas22.

Em dezembro de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei (PL)
federal23 que estabelece normas para o combate à violência política contra mulheres.
Na ocasião, diversos ativistas e organizações alertaram para uma tentativa de
exclusão das mulheres transexuais e travestis do escopo da proposta. Isto porque o
texto do PL veda a discriminação e a desigualdade “em virtude do sexo”. Embora o
PSOL tenha apresentado uma sugestão de modificação pela expressão “em razão de
a vítima ser mulher”, a alteração foi rejeitada por 308 votos a 13224.

3. Ausência de políticas de enfrentamento à violência política

Em sua jurisprudência consolidada, a Ilustre Corte Interamericana de Direitos
Humanos já teve a oportunidade de se manifestar sobre as condições gerais de
equidade sob as quais devem ser protegidos os direitos políticos e o consequente
dever dos Estados de criar mecanismos e condições para que os direitos políticos
sejam exercidos de forma efetiva, respeitando os princípios da igualdade e da não
discirminação25. Ademais, à luz da Carta Democrática Interamericana, entende-se
que o fomento à participação política fortalece a democracia; podendo, neste
sentido, existir normas voltadas a facilitar a participação de setores específicos da
sociedade, como comunidades indígenas e étnicas26. Dessa forma, diante do quadro
sistemático de violência política, chama atenção a carência de mecanismos voltados a
promover a participação política de mulheres negras, transexuais e travestis, e de
protegê-las quando estão em situação de risco.

No Brasil, existe um sentimento generalizado de descrença e desconfiança nos
mecanismos de denúncia institucionais para as situações de ameaças e violências. No
179º período de sessões, foi alegado pelo governo brasileiro que o Programa de

26Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, par. 207;

25Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, par. 139;

24G1. Câmara aprova lei com medidas de combate à violência política contra mulheres. 10 de
dezembro de 2020. Disponível em:
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a
-violencia-politica-contra-mulheres.ghtml> Acessado em 19 de abril de 2022;

23Câmara dos Deputados. Câmara aprova proposta de combate à violência política contra mulheres.
10 de dezembro de 2020. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/noticias/714744-CAMARA-APROVA-PROPOSTA-DE-COMBATE-A-V
IOLENCIA-POLITICA-CONTRA-MULHERES> Acessado em 19 de abril de 2022;

22Supra nota 3, p. 19;

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contra-mulheres.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/10/camara-aprova-lei-com-medidas-de-combate-a-violencia-politica-contra-mulheres.ghtml
https://www.camara.leg.br/noticias/714744-CAMARA-APROVA-PROPOSTA-DE-COMBATE-A-VIOLENCIA-POLITICA-CONTRA-MULHERES
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Proteção a Defensores de Direitos Humanos estaria apto a oferecer proteção contra
as candidatas e parlamentares negras, transexuais e travestis. Esta, no entanto, não é
a experiência das candidatas e parlamentares. O referido Programa de Proteção a
Defensores de Direitos Humanos é marcado pela fragilidade até mesmo na
regulamentação interna, inteiramente baseada em dois decretos e em uma portaria;
os quais, segundo o direito brasileiro, não possuem força normativa de lei. Ademais,
20 estados da federação não possuem Programa de Proteção em âmbito estadual, o
que muitas vezes impossibilita uma resposta rápida ao conflito no âmbito local27.

Em adição, há que se reconhecer a Lei nº 14.192/2021, aprovada em agosto de 2021,
como uma importante conquista, ao estabelecer normas para prevenir, reprimir e
combater a violência política contra a mulher, especialmente ao prever (i) os crimes
de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha
eleitoral, (ii) a criminalização da violência política contra a mulher e (iii) a
participação proporcional de mulheres em debates eleitorais. Em que pese esses
avanços, a legislação aprovada optou por utilizar “sexo” para designar gênero, o que
acaba por excluir mulheres transexuais e travestis da proteção legal, contra as quais a
violência tem escalado, como exposto no tópico 2.

Há, ainda, especial preocupação em relação à necessidade de medidas de
enfrentamento à violência política contra mulheres negras, transexuais e travestis
por parte da justiça eleitoral. Como exemplo, têm-se os Memorandos de
Entendimento celebrados entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as principais
plataformas digitais, como Google, Twitter e Whatsapp, que não revelam nenhuma
atenção destacada para os fatores de raça, identidade de gênero e classe que marcam
a violência política e as estratégias de desinformação na internet. Assim, apesar de
essas iniciativas entre TSE e as plataformas serem importantes, elas parecem deixar
de considerar que o fenômeno da violência política e eleitoral consiste,
majoritariamente, em práticas direcionadas a grupos socialmente marginalizados.

Ademais, o Brasil carece, ademais, de aprimoramento dos canais de denúncia e
fiscalização da violência política, os quais devem garantir que as candidatas se
sintam seguras para serem reconhecidas como sujeitos políticos e dar continuidade
às suas carreiras. Tendo em vista que muitas das formas como a violência política se
materializa podem acabar dispersas entre diferentes instituições especializadas -
como as Delegacias de Cibercrimes e as Delegacias Especializadas no Atendimento à
Mulher -, é necessário que haja um canal único ou uma articulação dos canais de
denúncia, de modo que sejam adequamente acolhidas e investigadas de forma
efetiva.

D. Conclusão e Pedidos

27Instituto Marielle Franco. Violência Política de Gênero e Raça no Brasil - 2021: Eleitas ou não,
mulheres negras seguem desprotegidas, p. 59. Disponível em:
<https://www.violenciapolitica.org/> Acessado em: 19 de abril de 2022;

https://www.violenciapolitica.org/


Com fundamento nos artigos 62 e 66.1 do Regulamento da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, nos permitimos solicitar uma audiência sobre “a falta de
medidas que assegurem às mulheres negras, transexuais e travestis a participação
na disputa eleitoral em condições de igualdade”, com participação das organizações
solicitantes e na qual sejam valorados os aspectos expostos supra.

Dado o cenário de acirramento das tensões políticas no Brasil e o contexto de
constante e intensa ameaça a candidaturas e parlamentares negras, transexuais e
travestis, que constitui uma ameaça concreta à democracia brasileira, consideramos
que a realização desta audiência contribuirá para a identificação dos desafios, das
lacunas e de novas possibilidades para que a CIDH possa dar seguimento ao tema e,
dentro de sua competência, atue de forma transversal, por meio de suas diversas
relatorias temáticas.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para expressar nossa mais
alta consideração a esta ilustre Comissão.

E. Contatos de Referência

Para comunicação direta com esta Comissão, apresentamos os seguintes contatos de
referência para notificações - Sheila de Carvalho (sheila@carvalhosiqueira.com.br),
Raquel Lima (raquel@article19.org) e Raissa Belintani
(raissa.belintani@conectas.org).

Respeitosamente,

Coalizão Negra por Direitos ARTIGO 19 Brasil

Conectas Direitos Humanos                                                     Instituto Marielle Franco
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