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APRESENTAÇÃO
A série de estudos Convergências Democráticas América Latina tem por objetivo o
acompanhamento das práticas políticas de sucesso, com foco nas mulheres e grupos
minorizados dos países da região, consolidando nestes estudos lições que possam ser
partilhadas com todas e todos- pesquisadoras(es), parlamentares, candidaturas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, dentre outras entidades.
Os movimentos de luta por emancipação, igualdade e ampliação de direitos são influenciados por aspectos culturais, sociais e estruturais de cada realidade, ainda assim, essas
experiências, se analisadas de perto, nos contam sobre quais foram os caminhos percorridos para as mudanças pretendidas. No caso desta série, uma nova configuração
na participação política de mulheres, com parlamentos com paridade de gênero ou em
percentuais muito próximos da paridade é o cenário que pretendemos conhecer.
O Brasil tem em sua história a pioneira na América Latina a frente do executivo municipal, Alzira Soriano, em 1928, no Município de Lages-Rio Grande do Norte. Deste momento em diante, a despeito da atuação das mulheres organizadas dentro e fora da
política (da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino –FBPF, passando pela Frente
Negra Brasileira e a Associação Nacional das Trabalhadoras Domésticas do Brasil), ao
longo de todo século XX o país seguiu com baixo percentual de mulheres candidatas e
eleitas em todos os cargos eletivos. Mas o Brasil não esteve sozinho na lanterna da participação política de mulheres se comparado a outros países– ao menos não na América
Latina. Países como a Bolívia, o México e a própria Colômbia dividiam conosco as piores
posições em qualquer ranking mundial sobre o tema.
Foi no início dos anos 90, com o impulso das reuniões preparatórias que culminaram na
Conferência de Beinjing de 1995, a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, que acompanhamos ao longo da década de 90 o surgimento de legislações destinadas a ampliar,
por meio de percentuais mínimos, a presença das mulheres na política em diversos
países da região. No Brasil a primeira legislação que trata de reserva para candidaturas
de mulheres data de 1995, é a Lei nº 9100/1995, que passou por alterações e aprimoramentos em 1997, assim como inovações através das resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, medidas essas que nos conduziram para a melhoria, ao menos em parte, das
práticas para o acesso de mulheres à política.
Contudo, os 15% de mulheres nos cargos de deputada federal e senadora em 2022
indicam o quanto ainda estamos distantes de uma representação justa da maioria da
população da brasileira, que é composta por mulheres - 52%, conforme dados do IBGE.
Considerando outros marcadores sociais, como raça, etnia, sexualidade, território, esta
representação já injusta expõe um desafio ainda maior para a democracia brasileira.
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Os estudos que compõe a série Convergências Democráticas na América Latina pretendem contribuir com o resgate da história por maior representação das mulheres e
outras minorias sociais nos países caso, através de uma análise atenta aos movimentos
e ações estratégicas que impulsionaram a representação política em seus modelos para
a tão sonhada paridade de gênero- que aqui, também esperamos, que ocorra englobando raça.
Que estes estudos sejam instrumentos de reflexão, inspiração e mobilização por uma
democracia efetivamente representativa e com paridade de gênero e raça.
BOA LEITURA!
Instituto Alziras
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a produção deste relatório, realizou-se uma pesquisa documental de mapeamento
e análise das leis aprovadas no México entre 1993 e 2019 que versam sobre a participação política das mulheres no Legislativo, Executivo e Judiciário. O recorte temporal
justifica-se dado que em 1993 a participação política feminina foi abordada de maneira
específica pela primeira vez e, em 2019, o México instituiu a paridade de gênero no Legislativo, Executivo e Judiciário, com a aprovação da chamada paridaden todo. Além da
consulta a esse documento, foram consultados os textos das reformas constitucionais,
da Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, os boletins de resultados eleitorais publicados pelo Instituto Nacional Eleitoral e relatórios produzidos pela ONU Mulheres
1
México e por outras organizações internacionais . Também foi realizada uma ampla
pesquisa bibliográfica baseada na produção acadêmica já realizada sobre a representação e participação política feminina no México.

1 Todos devidamente relacionados ao final do relatório.
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INTRODUÇÃO
Quando pensamos na participação política das mulheres na América Latina e nos mecanismos que têm sido implementados para garantir o acesso das mulheres à esfera da
política formal, geralmente nos voltamos, primeiro, para a onda de adoção de cotas de
candidaturas que se estendeu durante a década de 1990. Em seguida, direcionamo-nos
para as transições de leis de cotas de candidaturas para leis de paridade de gênero,
que vêm acontecendo na região desde o final da primeira década do século XXI. Se, no
primeiro caso, da implementação de cotas de candidaturas na década de 1990, o México pode ter ficado para trás, falhando na imposição de um mínimo de candidaturas
que deveriam ser preenchidas por mulheres, no atual movimento de transição para a
paridade, ele é um dos países com as leis de paridade de gênero mais bem sucedidas.
Além da constitucionalização da paridade de gênero na reforma constitucional de 2014
e a subsequente promulgação da Lei Geral de Instituições e Procedimentos Eleitorais
(LGIPE) (MÉXICO, 2014a) e da Lei Geral de Partidos Políticos (LGPP) (MÉXICO, 2014b),
que estabeleceram a paridade para todos os cargos legislativos, em 2019 o México deu
mais um passo com a reforma que ficou conhecida como #ParidadEnTodo (paridade em
tudo). Com esta reforma, a paridade se estendeu do Legislativo para o Executivo e o
Judiciário, nos níveis municipal, estadual e federal.
Estas leis de paridade no Legislativo, Executivo e Judiciário, que veremos em detalhe
no decorrer deste relatório, garantiram ao México o quarto lugar no ranking mundial
que mede a presença de mulheres nos parlamentos, com 50% de mulheres na Câmara
de Deputados e 49,2% no Senado. Em 2021, nas primeiras eleições após a aprovação
da ‘paridade em tudo’, nas quais estavam em disputa o governo de 15 dos 32 Estados
mexicanos (e o Distrito Federal), foram eleitas 6 governadoras, ou seja, 40% do total em
disputa (INMUJERES, 2021).
Além das leis de paridade, foi aprovado no México, em abril de 2020, um decreto que
reforma a Lei Geral de Acesso das Mulheres a Uma Vida Livre de Violência, incluindo,
entre outras coisas, um capítulo que trata exclusivamente da violência política contra as
mulheres. Dessa forma, o México entrou para a seleta lista de países que contam com
uma lei que tipifica o crime de violência política contra as mulheres.
Para entendermos como o México alcançou uma legislação tão avançada e distante
do horizonte brasileiro atual, iremos, em um primeiro momento, investigar o contexto
político no qual a paridade de gênero entra na agenda política mexicana. Dessa forma,
o primeiro tópico deste relatório fará uma apresentação do contexto de democratiza-
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ção gradual no México, que ocorreu através da implementação de sucessivas reformas
políticas. Ainda veremos como, também de maneira gradual, estas reformas foram incorporando mecanismos que pudessem aprimorar a presença feminina nos espaços da
representação política.
No segundo tópico, focaremos na lei de paridade de gênero. Buscando entender quais
foram as estratégias adotadas para a sua aprovação, quais os movimentos sociais e organizações de mulheres estiveram envolvidas na construção destas estratégias, qual o
desenho da lei e em qual sistema eleitoral ela está inserida. Por fim, no terceiro tópico,
exploraremos os primeiros resultados, tanto da lei de paridade no Legislativo, de 2014,
quanto da lei de paridade para Executivo, Legislativo e Judiciário, de 2019.
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CONTEXTO POLÍTICO:
A paridade entra na agenda
Em 2014, o México se juntou a países como Equador e Bolívia ao constitucionalizar o
princípio de paridade de gênero na política, aprovando, em seguida, as legislações eleitorais que determinaram os seus contornos práticos. Mas, apesar de ter sido incorporada apenas em 2014, a entrada da paridade de gênero na agenda política mexicana já
havia acontecido alguns anos antes, quando se tornou o objetivo de mulheres organizadas durante a reforma eleitoral de 2006. Além disso, acompanhando um movimento
internacional, os incentivos à participação política das mulheres através de mecanismos
específicos já vinham sendo discutidos e propostos desde os anos 1990.
Nos próximos parágrafos, iremos explorar como se deu essa entrada paulatina da paridade de gênero na realidade da política mexicana. Para isso, iremos, em primeiro lugar, entender o contexto político mexicano de democratização gradual, dado através
de sucessivas reformas políticas e eleitorais que ocorreram principalmente a partir do
final da década de 1970. Em seguida, daremos enfoque aos artigos destas reformas que
versaram, como recomendações ou exigências, sobre cotas de candidaturas femininas,
até chegarmos à legislação que constitucionalizou a paridade de gênero em 2014.

1.1 Democratização gradual e os primeiros incentivos à participação
política das mulheres
Diferente da maior parte dos países latino-americanos, o México não passou nem por
um golpe, nem por uma ditadura militar na segunda metade do século XX. Isso não quer
dizer que não tenha atravessado anos de autoritarismo e governos não democráticos,
tendo em vista que por aproximadamente 70 anos apenas um partido político governou
o país.
Fundado em 1929, o Partido Revolucionário Institucional (PRI) manteve-se hegemônico no governo do México até o ano 2000 (Sólis; Barrientos, 2020). Para a manutenção
destes setenta anos de hegemonia a nível federal, estadual e local, o PRI lançou mão de
práticas repressivas institucionalizadas, tais como fraudes eleitorais, cooptação de lideranças de movimentos sociais, perseguições e violências praticadas contra opositores
(Riberti, 2020). A transição deste regime praticamente monopartidário para uma democracia ocorreu através de reformas políticas entre os anos de 1977 e 1997, culminando
com a chegada de Vicente Fox, do Partido Ação Nacional (PAN), à presidência. Essa foi
a primeira vez que o PRI não esteve à frente do executivo nacional desde sua fundação
(Riberti, 2020).
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A reforma política de 1977, então, marcou o início da transição democrática (Carlos;
Cárdenas, 2018). A reforma introduziu a Lei Federal de Organizações Políticas e Processos Eleitorais (LOPPE), por meio da qual os partidos políticos puderam adquirir registro
legal e definitivo. Também foram adotadas outras medidas que facilitaram o ingresso
de novos partidos na competição eleitoral e, além disso, a lei inseriu a representação
proporcional para a eleição de parte dos representantes que ocupariam a Câmara de
Deputados (Riberti, 2020). Na década de 1980, outras reformas regularam o financiamento público dos partidos políticos e aumentaram o número de representantes eleitos
por representação proporcional (Gallardo, 2014), de modo que os partidos políticos chegaram mais fortes e competitivos nas eleições de 1988.
Com a chegada da década de 1990, o Instituto Federal Eleitoral (IFE) foi criado no México. Essa instituição conferiu validez e maior legitimidade às eleições e foi a partir da
sua criação que outros partidos políticos conseguiram participar da vida democrática
mexicana (Gallardo, 2014). Na medida em que as reformas eram implementadas, em
um processo de democratização, os cargos legislativos foram sendo mais valorizados e
as disputas se tornaram mais competitivas, o que afetou negativamente as chances de
as mulheres serem nomeadas candidatas (Piscopo, 2017). Assim, no início desta mesma
década, as mulheres que integravam o legislativo ou que atuavam nos partidos políticos
começaram a formar alianças interpartidárias para compartilhar estratégias que visassem aumentar o número de candidatas nos seus partidos (Piscopo, 2017).
Neste momento, uma das estratégias adotadas pelas congressistas foi inserir as cotas
em propostas de reforma eleitoral, ao invés de apresentá-las de forma independente
em propostas legislativas (Piscopo, 2017). Elas tentaram, sem sucesso, incluir a obrigatoriedade de que os partidos apresentassem um percentual mínimo de mulheres candidatas na reforma política de 1993. Mesmo sem a inclusão da obrigatoriedade das cotas,
a reforma de 1993 foi a primeira a incluir algum tipo de incentivo à presença de mulheres na política formal, inserindo no Código Federal de Instituições Políticas e Processos
Eleitorais (COFIPE) que os partidos políticos deveriam promover, de acordo com suas
normas internas, a maior participação política feminina (Carlos; Cárdenas 2018).
Como era de se esperar, a recomendação não foi suficiente para que as mulheres atingissem a paridade, mas começou a produzir efeito e, com a eleição de 1994, as mulheres
passaram de 7,4% a 15% na Câmara de Deputados e no Senado saíram de7,8% e che2
garam aos 12,5% . Seguindo a mesma estratégia, o passo seguinte foi dado na reforma
política de 1996, na qual a democratização deu mais um passo, com o IFE se tornando
finalmente autônomo para regular as eleições. Com esta reforma, o COFIPE passou a
recomendar de forma mais específica que os partidos políticos não ultrapassassem o

2 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Base de Datos Mujeres Electas (1990-2015). Proyecto
#MujeresPolíticas: la participación y la representación política de las mujeres en México (19902015). México: INE, 2017. Disponível em: https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/
mujeres-electas/. Acesso em 9 de agosto de 2022.
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máximo de 70% das candidaturas de um sexo, reservando pelo menos 30% para o outro. Porém, a medida ainda não incluía a previsão de sanções caso a recomendação não
fosse cumprida (Peña, 2016).
Durante o ano eleitoral de 1997, militantes partidárias, associações feministas e mulheres parlamentares realizaram eventos em parceria com o IFE e procuraram construir
alianças para garantir que, independentemente do resultado eleitoral, representantes
eleitos/as estivessem comprometidos/as com a implementação de mecanismos efetivos para aumentar o número de mulheres na política (Peña, 2016). Apesar do esforço,
pouca coisa mudou nas eleições de 1997: as mulheres foram 17,2% das eleitas para a
3
Câmara de Deputados, e 13,3% das eleitas para o Senado .

1.2 Das Leis de Cotas à paridade: mais de duas décadas de reformas
Foi apenas na virada do milênio, nas eleições dos anos 2000, que o IFE exigiu que os
partidos cumprissem com a recomendação e preenchessem 30% de suas candidaturas para cargos legislativos com mulheres candidatas. No entanto, o primeiro impacto
dessa exigência foi negativo, com o percentual de mulheres eleitas para a Câmara de
4
Deputados caindo de 17,2% para 16,6% . Essa diminuição se explica porque a exigência
não foi acompanhada de outras orientações, de modo que as candidatas a deputadas
por representação proporcional foram colocadas no final das listas de candidaturas, em
posições inelegíveis, e as candidatas por maioria simples concorreram em distritos nos
5
quais os seus partidos já não eram competitivos (Piscopo, 2017) .
Diante destes resultados, as mulheres se organizaram em torno de uma proposta de
reforma do COFIPE de 1996, estabelecendo sanções para o não cumprimento das cotas,
obrigava que os 30% correspondessem ao percentual de titulares e não de suplentes e,
ainda, determinava que as listas de candidaturas fossem preenchidas de forma alternada, com pelo menos uma mulher a cada dois homens (Peña, 2016). Para o convencimento dos parlamentares, elas utilizaram uma estratégia cruzada, nas quais as mulheres de
um partido dialogavam com os homens de outro partido.
A proposta foi aprovada em 2002, mas os partidos acharam, novamente, uma brecha, já
que não havia nenhuma medida que exigisse o cumprimento de cotas entre as candidaturas por maioria simples. Com isso, em 2003, as mulheres chegaram a 23% da Câmara
de Deputados, o que representou um aumento de apenas 6%. É neste contexto, de passos lentos, mas contínuos, para aprimorar a representação descritiva de mulheres que
a paridade entra na agenda em 2006, porém a sua aprovação ainda teria que esperar
mais oito anos de negociações.

3 Ibidem
4 Ibidem
5 Como veremos no próximo tópico, parte da Câmara de Deputados do México é eleita pelo voto
proporcional em listas fechadas e parte pelo voto distrital de maioria simples.
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Nas três legislaturas anteriores, haviam sido apresentadas entre duas e três proposições a respeito da participação política das mulheres. Já na legislatura iniciada em 2006
foram quinze iniciativas, sendo que parte considerável das proposições incluía o princípio de paridade de gênero (Medina Espino, 2010). Vale mencionar que este aumento
de iniciativas está relacionado a um contexto político no qual o Legislativo procurava
impulsionar a concretização do processo de reforma do Estado mexicano, que vinha
acontecendo há anos (Medina Espino, 2010).
Essas iniciativas, mesmo sem terem sido aprovadas, foram importantes para as discussões ocorridas em 2007 sobre o novo Código Federal de Instituições Políticas e Processos Eleitorais (COFIPE), promulgado em 2008 (Medina Espino, 2010). O novo Código estabeleceu que os partidos políticos deveriam incluir em suas declarações de princípios
a promoção da participação política em igualdade entre homens e mulheres (Artigo 25),
deveriam buscar a paridade de gênero nos seus órgãos de eleição popular (Artigo 38) e
destinar 2% do seu financiamento público para a capacitação e promoção de lideranças
políticas femininas (Artigo 78) (MÉXICO, 2008).
Embora a paridade de gênero já fosse o objetivo naquele momento, não foi incluída na
alteração do COFIPE de 2008. De toda forma, o novo COFIPE incluiu uma mudança na
equação das cotas, estabelecendo que 40% das candidaturas a cargos proporcionais
deveriam ser preenchidas por mulheres (Artigo 219). O novo código incluiu, ainda, no
Artigo 221, a previsão de recusa das listas partidárias que não cumprissem com as cotas
(MÉXICO, 2008). No entanto, a parcela de candidaturas eleitas por maioria simples para
o Senado e para a Câmara dos Deputados que fossem escolhidas por métodos democráticos de acordo com os estatutos partidários, não precisariam cumprir com nenhum
tipo de cota.
Aqui, vale notar que não havia uma definição clara em relação ao que corresponderia
a uma escolha por métodos democráticos. De toda forma, o argumento que sustentou
durante tantos anos a inaplicabilidade das cotas para as candidaturas por maioria simples, quando os partidos adotassem métodos democráticos de escolha, consistia em
afirmar a impossibilidade de obrigar que os eleitores das assembleias e convenções
partidárias votassem em um homem ou uma mulher (Ortiz Ortega; Scherer Castillo,
2019).
Como resultado das alterações, nas eleições de 2009, as mulheres chegaram a 28,4% da
Câmara de Deputados. Dentre os motivos para um resultado tão abaixo do percentual
reservado para as candidaturas, estão a ausência de cotas para candidaturas de maioria
simples e, ainda, a ausência de exigências de que pares de titulares e suplentes fossem
do mesmo sexo (Piscopo, 2017). A inexistência de regras nesse sentido possibilitou que,
após o resultado das eleições de 2009, mulheres eleitas renunciassem para que seus
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suplentes homens pudessem assumir, reduzindo o percentual de mulheres para 26%
(Peña, 2016). O episódio ficou conhecido como “escândalo das Juanitas”, como eram chamadas as mulheres que renunciavam e cediam o lugar para seus suplentes homens
(Freidenberg; Gilas, 2021).
Dois anos depois, quando o Instituto Federal Eleitoral (IFE) publicou os critérios para o
registro de candidaturas, nenhuma regra havia mudado em relação às eleições anteriores, marcadas por fraudes (Ortiz Ortega; Scherer Castillo, 2019). Titulares e suplentes ainda podiam ser de gêneros diferentes e o mesmo argumento quanto a ausência
de cotas nas candidaturas por maioria simples seguia válido. A ausência de alterações,
mesmo depois dos escândalos das eleições de 2009, deu novo impulso à organização
de mulheres.
Ativistas políticas, legisladoras, acadêmicas, consultoras, jornalistas, artistas e servidoras se organizaram no que foi chamada de Rede Mulheres no Plural (Peña, 2016). Embora mais uma vez buscassem a paridade de gênero no Legislativo (Piscopo, 2017), elas
começaram com uma demanda mais modesta e voltada para corrigir os problemas das
eleições anteriores, exigindo, assim, que suplentes e titulares fossem do mesmo gênero
(Peña, 2016) e, também, que fossem aplicadas cotas às candidaturas de maioria simples
(Piscopo, 2017). A proposta foi barrada no Senado e, percebendo a falta de vontade política dos congressistas de avançar neste tema, a Rede Mulheres no Plural (RMP) se voltou
ao Instituto Federal Eleitoral (IFE) (Piscopo, 2017).
Assim, foi colocada em prática uma estratégia legal, formulada por especialistas na área,
acompanhada por um lobby intenso junto às instâncias jurisdicionais, para garantir uma
decisão favorável ao adequado cumprimento das cotas (Ortiz Ortega; Scherer Castillo,
2019). A adoção desta estratégia exigiu que as mulheres da RMP adentrassem nos tribunais, um terreno novo, e que acompanhassem os seus prazos, requisitos e as publicações no Diário Oficial da Federação, bem como exigiu táticas de diálogo, argumentação
e persuasão (Ortiz Ortega; Scherer Castillo, 2019). Elas desenvolveram uma estratégia
baseada na descrição e na coletividade, procurando se encontrar de forma privada e
apenas quando um número considerável de integrantes pudesse comparecer (Piscopo,
2017). Seguindo o princípio da coletividade, a Rede não tinha lideranças e mesmo as
reuniões com o IFE só ocorriam quando uma quantidade significativa de integrantes podia participar. A estratégia permitiu que o tema fosse enquadrado como reivindicação
das mulheres e não de lideranças em particular (Piscopo, 2017).
Sem sucesso com o IFE, a Rede Mulheres no Plural apresentou o seu caso ao Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação (TEPJF). O argumento utilizado alegava que,
como o México era signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW, 1979) e, desde a reforma constitucional de
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2011, a Constituição previa que tratados internacionais teriam peso de leis constitucionais, os princípios de igualdade de gênero deveriam ser observados (Piscopo, 2017). O
argumento conjugado com a estratégia de coletividade foi efetivo e, em novembro de
2011, o TEPJF emitiu a sentença 12624, uma sentença histórica que deu razão às mulheres (México, 2011).
De acordo com a resolução, os partidos políticos deveriam cumprir de forma estrita
com as cotas nas candidaturas por representação proporcional e por maioria simples e,
ainda, apresentar fórmulas compostas por titular e suplente do mesmo gênero (México,
2011; Ortiz Ortega; Scherer Castillo, 2019).Vale considerar que os partidos se mantiveram extremamente resistentes em acatar a decisão e, nas eleições de 2012, apresentaram suas listas de candidaturas sem cumprir com o determinado pelo TEPJF, apostando
que não seriam aplicadas sanções (Ortiz Ortega; Scherer Castillo, 2019). Apenas quando
as listas não foram aceitas e os partidos se viram ameaçados que, finalmente, as cotas
foram respeitadas (Ortiz Ortega; Scherer Castillo, 2019). Como resultado, as mulheres
6
passaram a ser 37% da Câmara de Deputados e 32,8% do Senado . A partir de então, o
IFE e o TEPJF perderam o medo de confrontar os partidos políticos e se tornaram aliados
das mulheres na luta pela paridade de gênero.
No ano seguinte, em 2013, o México mais uma vez reviu seu sistema eleitoral por meio
de uma reforma constitucional. Entre os eixos da reforma estava a autorização de reeleição para cargos legislativos, o tema das autoridades eleitorais com a criação do Instituto
Nacional Eleitoral (INE), além da alteração de regras de coalizão, fiscalização e comu7
nicação política . A paridade de gênero só foi inserida na reforma quando a proposta
chegou ao Senado e quatro senadoras apresentaram uma proposição que inseria a paridade no Artigo 41 da Constituição (Peña, 2016). A proposta foi aprovada e a paridade
entrou na Constituição sessenta anos após a conquista do voto feminino.
Assim, o Artigo 41 da Constituição, tal como promulgada em março de 2014, afirma que:
Artigo41 (...)
(...) Os partidos políticos têm como fim promover a participação do
povo na vida democrática, contribuir para a integração dos órgãos
de representação política e, enquanto organização de cidadãos,
tornar possível o acesso deles ao poder público, de acordo com os
programas, princípios e ideias que postulam e através do sufrágio
universal, livre, secreto e direto, assim como das regras para garantir
a paridade entre os gêneros em candidaturas a legisladores federais
ou locais. (...). (MÉXICO, 2014c)

6 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Base de Datos Mujeres Electas (1990-2015). Proyecto
#MujeresPolíticas: la participación y la representación política de las mujeres en México (1990-2015).
México: INE, 2017. Disponível em: https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/mujeres-electas/.
7 MÉXICO. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resumen de la reforma políticoelectoral. México: Centro de Capacitación Judicial Electoral, s/d. Disponível em: http://portales.te.gob.mx/
consultareforma2014/node/2898.
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Com isto, o México se tornou o quinto país na América Latina e no Caribe a adotar paridade de gênero para as candidaturas ao legislativo, federal e local (ONU Mulheres,
2015). Nesta primeira etapa, procuramos demonstrar o contexto de reformas políticas,
eleitorais e constitucionais mexicanas que foram sendo acompanhadas por avanços nas
legislações específicas sobre a participação política das mulheres. Considerando que a
maior parte das propostas de cotas e de paridade foi feita por mulheres eleitas (Medina Espino, 2010) e que a paridade de fato só foi incluída nas reformas depois que as
8
mulheres alcançaram a chamada “massa crítica” , percebemos que foi graças a atuação
das parlamentares mexicanas que a participação política feminina se tornou parte do
gradual processo de democratização vivido pelo país.
Tendo este contexto como plano de fundo, na próxima etapa poderemos olhar com
mais detalhe quais foram as estratégias de aprovação, tanto do Artigo 41 da Constituição de 2014, quanto das leis secundárias derivadas da reforma constitucional.

8 Seguindo a teoria da massa crítica, 30% corresponderia ao percentual mínimo necessário para que as
mulheres influenciem substantivamente a política.
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PARIDADE É AGORA
Estratégia de aprovação e desenho da lei
A paridade de gênero na política no México foi sendo incorporada de forma contínua e
progressiva. Como vimos anteriormente, bem antes da reforma constitucional de 2014
e das leis eleitorais dela derivadas, a paridade de gênero já era um objetivo no horizonte
de mulheres organizadas nos partidos políticos, ativistas e legisladoras. Nesse sentido,
vimos que desde 2006 começaram a surgir proposições legislativas que incluíam a paridade. Também vimos que a Rede Mulheres no Plural (RMP), formada em 2009 diante do
escândalo das Juanitas, tinha desde a sua formação a paridade de gênero como objetivo
a longo prazo.
Além disso, em 2014, quando a paridade de gênero foi constitucionalizada, 5 governos
subnacionais já adotavam como critério a paridade nas candidaturas aos congressos lo9
cais (Penã, 2016) . As mudanças progressivas em relação a paridade de gênero na legislação federal impulsionaram alterações nas leis locais, que, por vezes, foram ainda mais
avançadas e repercutiram nas próximas reformas federais, em um movimento dialógico
(Freidenberg; Huitrón, 2017). Mesmo depois da sua constitucionalização, como veremos
ao longo deste relatório, a paridade de gênero seguiu sendo aprimorada.
Para compreendermos os desafios encontrados pela implementação da paridade de gênero no México, bem como as estratégias adotadas para que ela fosse, além de aprovada, uma medida efetiva, é necessário, primeiro, entender as particularidades do sistema
eleitoral mexicano. Desta forma, iniciaremos este Capítulo com uma breve apresentação do sistema eleitoral mexicano. Em seguida, tendo em vista que as estratégias políticas variam a depender dos diferentes passos institucionais, examinaremos em paralelo
as estratégias para a aprovação da paridade e os sucessivos avanços normativos que
ocorreram no México.

2.1 Sistema Político-Eleitoral Mexicano
O México é uma República Federativa, composta por 32 entidades federativas, que correspondem a 31 Estados e 1 Distrito Federal, todas com autonomia em seu regime inter10
no . O Poder Legislativo nos Estados é composto por apenas uma câmara, enquanto o
Congresso da União é bicameral, composto por uma Câmara de Deputados e um Senado. Deputados/as eleitos/as pelo princípio de maioria simples e representação proporcional compõem a Assembleia Legislativa do Distrito Federal e dos Estados de acordo
com o estabelecido em suas Constituições locais.

9 Conforme mapeado por Peña (2016), estes Estados eram: Colima, Chihuahua, Chiapas, Sonora e Tlaxcala.
10 Veja mais: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Sistema político electoral mexicano: Qué forma de
organización política tiene el México?. México: Instituto Nacional Electoral, s/d. Disponível em:
https://www.ine.mx/sobre-el-ine/sistema-politico-electoral/
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A cada 3 anos, a Câmara de Deputados é renovada, sendo formada, ao todo, por 500
11
deputados/as, 300 eleitos/as em distritos uninominais por maioria simples e 200 pelo
12
princípio de representação proporcional, com listas regionais fechadas , em circunscrições plurinominais. Já o Senado é renovado a cada 6 anos e é composto por 128
representantes.Cada estado elege 2 senadores/as pelo princípio de maioria simples e 1
senador/a pelo princípio de primeira minoria. Isso significa que cada partido apresenta,
por entidade federativa, uma lista composta por duas fórmulas de titulares e suplentes,
a lista mais votada se elege por completo. Já a segunda lista mais votada elege apenas
a fórmula de titular + suplente que encabeça a sua lista (princípio de primeira minoria).
Outros/as 32 senadores/as ainda são eleitos por representação proporcional em uma
circunscrição nacional plurinominal.
Também de seis em seis anos, o México elege os/as ocupantes do poder executivo,
quais sejam: Presidente/a da República,Governadores/as de cada estado,Chefe de Governo do Distrito Federal, e Presidentes/as Municipais. Aqui, vale olharmos para o arranjo eleitoral único adotado pelo México para os municípios. Os municípios mexicanos
são governados por ayuntamientos formados por um/a Presidente/a Municipal, o que
corresponde ao prefeito, e um número, que varia de acordo com a população do município, de Síndicos, posição que combina os deveres dos controladores e de um conselho interno (Piscopo, 2016), e regidores, os quaismisturam poder legislativo e executivo,
formulando e executando políticas em conjunto com o presidente municipal (Piscopo,
2016). O sistema eleitoral para a formação dos ayuntamientosvaria conforme o estado,
de modo que em alguns municípios os três cargos aparecem em uma lista e são escolhidos seguindo regras de pluralidade, em outros, regras proporcionais são aplicadas a
uma lista única e há, também, municípios com uma lista proporcional para a eleição de
regidores e listas de maioria simples para os outros cargos (Piscopo, 2017).

2.2 Caminho Institucional da Paridade e Estratégias de Aprovação
No primeiro Capítulo, exploramos um pouco do contexto no qual mecanismos para
aumentar a presença das mulheres nos espaços de representação política começaram
a ser implementados no México, acompanhando, de certa forma, um processo mais
amplo de democratização do país. Aos poucos, o país transitou de leis de cotas para medidas que garantissem a paridade de gênero, sendo a Reforma Constitucional de 2014
um marco definitivo desta transição.
Além do já citado Artigo 41, que definiu a garantia da paridade de gênero nas candidaturas de legisladores locais e nacionais como um dos objetivos dos partidos políticos,
a Reforma Constitucional de 2014 também substituiu o antigo COFIPE pela Lei Geral
11 Cada distrito elege apenas o/a representa mais votado/a.
12 O sistema proporcional é o mesmo utilizado no Brasil para a eleição de Deputados Federais e Estaduais.
No entanto, enquanto no Brasil as listas são abertas, de forma que o voto vai para a legenda e para um/a
candidato/a escolhido/a, interferindo na ordem de eleitos/as do partido, no México, os votos vão apenas
para os partidos políticos, os quais apresentaram previamente a ordem de suas listas de candidaturas.
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de Instituições e Procedimentos Eleitorais (LGIPE) e pela Lei Geral de Partidos Políticos
(LGPP), que deveriam ser expedidas pelo Congresso da União até o final de abril do
mesmo ano. Dessa forma, o princípio de paridade de gênero foi constitucionalizado e
desenvolvido nas novas leis eleitorais.
O texto aprovado na LGIPE obrigou os partidos políticos a promoverem e garantirem a
paridade de gênero nas candidaturas ao Congresso da União, aos Congressos dos Estados e à Assembleia Legislativa do Distrito Federal (Artigo 232, Artigo 233), conferindo às
autoridades eleitorais a faculdade de recusar o registro de listas que não cumprissem
com o princípio paritário (Artigo 232, Artigo 235). Além disso, eles continuam tendo que
apresentar chapas com suplentes e titulares do mesmo gênero em todas as suas candidaturas ao Senado e a Câmara (Artigo 14, Artigo 232). (MÉXICO, 2014a)
Para cumprirem com a paridade, no caso das candidaturas, pelo princípio de representação proporcional, as chapas (titular + suplente) de um gênero, devem ser alternadas
com o outro gênero, até o fim da lista (Artigo 234), ou seja, uma mulher titular com sua
suplente, é seguida de um candidato homem e seu suplente. Ainda, como já vimos, as
chapas de candidaturas ao Senado são compostas por dois titulares (F1 e F2) e seus suplentes e estes titulares deverão ser de gêneros alternados (Artigo 364) (MÉXICO, 2014a).
A LGPP também estabelece, entre as obrigações dos partidos políticos, a garantia da
paridade de gênero nas candidaturas aos legislativos locais e federal (Artigo 25). Também encontramos nela a determinação de que os partidos definam e tornem públicos
os critérios utilizados para garantirem a paridade de gênero nas candidaturas (Artigo 3).
A lei inclui, ainda, especificações quanto às candidaturas por maioria simples, estabelecendo que em nenhum caso serão aceitos critérios que resultem na alocação de um dos
gêneros apenas nos distritos no quais o partido tenha tido os menores percentuais de
votação nas eleições anteriores (Artigo 3) (MÉXICO, 2014b).
Na tabela a seguir, há uma sistematização dos avanços garantidos pelas normativas
aprovadas em 2014, indicando que tipo de garantia foi incluída em cada uma das Leis
ou na Constituição.
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TABELA 1
sistematização das alterações introduzidas em 2014 para regular a paridade de gênero
Reforma
Constitucional
2014

Princípio de
paridade de gênero

LGIPE

Tipo de candidatura
as quais se aplica a
paridade.

Suplência

Alternância

Sanções

LGPP

Garantia da
paridade
Critérios para o
cumprimento da
paridade
Candidaturas por
maioria simples

A garantia da paridade de gênero nas
candidaturas ao legislativo passa a figurar entre
os objetivos dos partidos políticos.
A paridade deve ser aplicada às candidaturas
para o Congresso da União, para os congressos
locais e para a Assembleia Legislativa do
Distrito Federal. A aplicação da paridade vale
para as candidaturas por partidos, coligações,
independentes e por usos e costumes.

Os suplentes devem ser sempre do mesmo
gênero que os titulares. Ou seja, uma titular
mulher terá sempre uma suplente mulher,
seja ela candidata por maioria simples ou por
representação proporcional.
No caso das candidaturas por representação
proporcional, inclusive para o Senado, as listas
de candidatos/as deverão ser preenchidas de
forma alternada entre os gêneros.
Caso não sejam cumpridos os requisitos de
paridade de gênero nas candidaturas bem como
as exigências de suplência e alternância, as
autoridades eleitorais podem recusar o registro
das candidaturas do partido em questão.
A lei reforça a garantia da paridade como
objetivo dos partidos políticos.
Os partidos políticos podem escolher quais serão
seus critérios para o cumprimento da paridade
de gênero. Mas estes critérios deverão ser
tornados públicos.
Os partidos são proibidos de alocar as
candidaturas femininas por maioria simples
apenas nos distritos perdedores, ou seja,
naqueles em que receberam o menor percentual
de votos nas eleições anteriores.
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Quanto aos pontos introduzidos em 2014, vale considerar que a exigência de suplência
do mesmo gênero e de 40% de mulheres nas listas proporcionais, alocadas de forma
quase alternada, fez com que a introdução destes pontos não gerasse muita controvérsia (Piscopo, 2017). Inclusive, como pontua Peña (2014), estes foram pontos de convergência nas propostas apresentadas pelos partidos para a LGIPE. No que toca a paridade
de gênero, foram quatro pontos de afinidade nas propostas das três maiores forças
políticas daquele momento, Partido Revolucionário Institucional – Partido Verde Ecologista do México (PRI-PVEM), Partido de Ação Nacional (PAN) e Partido da Revolução Democrática (PRD). Eles convergiam (1) na obrigatoriedade da promoção de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres, (2) na proposta de paridade de candidaturas
para o Congresso da União, congressos locais e Assembleia Legislativa do Distrito Federal, com titulares suplentes do mesmo gênero, (3) na alternância de gênero nas listas de
representação proporcional e (4) na aplicação de sanções diante do incumprimento da
paridade (Peña, 2014).
Além destas convergências, os partidos também apresentaram contribuições individuais, entre as quais estava 1) a proposta de que fossem inadmissíveis métodos de seleção de candidaturas por maioria simples que designassem um gênero apenas para os
distritos perdedores (PAN), 2) a previsão de uma definição de critérios para aplicação de
recursos destinados à formação de lideranças políticas femininas e, ainda, que os organismos públicos eleitorais pudessem recusar o registro de candidaturas que não cumprissem com a paridade (PRI-PVEM) e 3) a proposta de paridade de gênero nos distritos
ganhadores (PRD) (Peña, 2014).
Se, por um lado a suplência e a alternância de gênero não geraram muita controvérsia,
a regulação da paridade entre as candidaturas por maioria simples gerou muita resistência entre os partidos políticos (Piscopo, 2017). Essa resistência a qualquer tipo de
regulação sobre as candidaturas por maioria simples já se estendia desde as primeiras
iniciativas por cotas. Para evitar que, mais uma vez, apenas candidaturas em distritos
perdedores fossem destinadas às mulheres, mulheres dos partidos políticos de maior
expressão se juntaram e propuseram a divisão dos distritos em três categorias: perdedores, seguros e competitivos, exigindo que os partidos elegessem homens e mulheres
de forma paritária em cada categoria (Piscopo, 2017).
No entanto, os partidos não estavam inclinados a ceder neste ponto (Piscopo, 2017),
e, como vimos, a versão final da LGPP ordenou apenas que os partidos não alocassem
as mulheres exclusivamente em distritos perdedores. Com esta redação, a regra que
ficou conhecida como regra dos distritos perdedores e ficou bastante vaga, sem qualquer orientação em relação a como seria colocada em prática ou que critérios seriam
utilizados para a definição dos distritos perdedores (Freidenberg, 2020). Apesar disto,
de acordo com pesquisa realizada por Piscopo (2017), de maneira privada, os conselhei-
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ros do Instituto Nacional Eleitoral (INE) decidiram utilizar o método das três categorias,
desenvolvido pelas congressistas. De acordo com os conselheiros, o espírito da lei seria
equilibrado através da combinação entre a regra formal de exame minucioso das listas
e uma análise informal seguindo o método das três categorias (Piscopo, 2017).
Como é observado por Piscopo (2017), o INE não teria a faculdade de recusar as listas
seguindo um critério informal, porém, poderia expor os partidos dando publicidade a
estas informações. A estratégia foi efetiva, já que, com medo da publicidade negativa, os
partidos acabaram seguindo voluntariamente com a regra dos terços.
Antes de olharmos para os passos seguintes, convém uma breve análise das estratégias
utilizadas até aqui. É claro que todo o trajeto percorrido pelas políticas afirmativas para
aumentar a presença das mulheres eleitas segue uma linha contínua de transformações. No entanto, convém destacar a estratégia utilizada pelas mulheres em dois momentos fundamentais para a implementação de leis de paridade de gênero, são eles: a
emissão da histórica sentença 12624 em 2011 e o contexto de debate e aprovação da
LGPP. Nestes dois momentos, a estratégia utilizada foi de aproximação entre mulheres
ativistas, militantes partidárias e eleitas e os operadores da Justiça eleitoral. Estes episódios ilustram, além do papel da Justiça eleitoral, as estratégias de mulheres ativistas e
mobilizadas em torno do tema da representação política feminina. Elas souberam, através das demandas apresentadas e de litígio estratégico, exigir posicionamentos para a
reparação de direitos (Freidenberg; Gilas, 2021). Isso indica que, no México, bem como
em outros países da região, inclusive no Brasil, como veremos adiante, a Justiça eleitoral tem cumprido um importante papel na garantia dos Direitos político-eleitorais das
mulheres.
No primeiro caso, como vimos na primeira seção deste relatório, ao perceberem a resistência do Congresso da União em discutir Reformas fundamentais para a garantia
dos direitos políticos das mulheres, como a exigência de suplência do mesmo gênero,
as mulheres organizadas em torno da Rede Mulheres no Plural resolveram mirar nas
instâncias da Justiça Eleitoral, apontando para inconstitucionalidade das práticas partidárias. Já no caso da aprovação da LGPP, embora a “Lei dos Terços” não tenha sido aprovada pelo Congresso, a aproximação entre a Rede Mulheres no Plural e o INE garantiu
que a proposta fosse incorporada, ainda que informalmente, nas eleições de 2015. Em
2016, a prática passou a compor o Regulamento Eleitoral (Freidenberg, 2020).
Neste sentido, como indicam Freidenberg e Gilas (2021), o Tribunal Eleitoral do Poder
Judiciário da Federação (TEPJF) se tornou um ator crítico para a proteção dos Direitos políticos das mulheres mexicanas, fortalecendo as regras que determinam a configuração
das candidaturas partidárias. As autoras apontam ainda que, diante das contradições
dos partidos políticos que, por um lado, aprovavam as leis de paridade e de cotas, e, por
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outro, não as cumpriam na hora de apresentar suas candidaturas, sem a atuação da Justiça Eleitoral, as leis de paridade não teriam garantido os avanços presentes no México
hoje (Freidenberg; Gilas, 2021). Assim, foi essencial à Lei de paridade de gênero no México, um intenso ativismo judicial com perspectiva de gênero (Freidenberg; Gilas, 2021), o
que deve ser relacionado também às estratégias dos movimentos sociais de mulheres.
Outra decisão importante da Justiça eleitoral tratou da aplicação da paridade de gênero
em nível local. Como visto até agora, o que foi aprovado nas leis eleitorais e na Constituição dizia respeito apenas ao Legislativo Federal e Estadual, mas não havia nada especificado quanto aos municípios, que têm seu sistema eleitoral determinado pelas Constituições Estaduais. Grande parte dos Estados incluiu nas suas Constituições a previsão de
paridade nos municípios, mas a questão era de que forma incorporar a paridade em um
sistema tão peculiar quanto o dos municípios mexicanos (Piscopo, 2017). Os municípios
mexicanos elegem um/a prefeito/a municipal, síndicos/as e regidores, em alguns casos
todos os cargos são eleitos através de uma lista única partidária, de modo que quem
ocupa o primeiro lugar da lista, é quem pode ser eleito/a prefeito/a municipal. Ou seja,
em alguns municípios, a mesma lista de candidaturas preencherá o Executivo e o Legislativo, seguindo o princípio de representação proporcional, sendo que a posição de cada
candidato/a nesta lista é que determinará para que cargo ele ou ela é competitivo/a. Já
em outros municípios, os partidos apresentam as candidaturas ao Executivo, que serão eleitas por maioria simples, e uma lista, proporcional, para síndicos/as e regidores.
Diante desta excepcionalidade, a questão que surgiu foi sobre como a paridade seria
aplicada: verticalmente, ou seja, de forma alternada descendo pelas listas, ou horizontalmente, garantindo que para cada cargo em disputa houvesse paridade de gênero nas
candidaturas (Piscopo, 2017).
Não é surpresa que, diante do silêncio das Constituições estaduais a esse respeito,
quando os partidos apresentaram as suas listas, poucas mulheres ocupavam a primeira
posição da lista, aquela que correspondia a candidatura para presidência municipal (Piscopo, 2017). A Rede Mulheres no Plural previu esta situação e organizou uma Rede de
Observatórios de Paridade que pressionou os institutos eleitorais locais a exigirem a paridade horizontal (Piscopo, 2017). A pressão funcionou em apenas um Estado, Morelo.
Nos demais, os Observatórios de Paridade recorreram aos Tribunais Eleitorais Estaduais
e ao TEPJF.
Os partidos políticos em Morelo recorreram aos Tribunais, mobilizando, entre seus argumentos, o despreparo das mulheres para encabeçarem as listas. Em resposta, mulheres
de diferentes partidos de Morelo compareceram ao Tribunal para apresentarem seus
currículos e documentos que comprovassem o seu preparo (Piscopo, 2017). Nos outros
Estados, foram os Observatórios de Paridade que recorreram aos Tribunais Eleitorais,
alegando que os partidos estavam ferindo seus direitos garantidos pela Constituição
mexicana (Piscopo, 2017).
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Como indicado por Freidenberg e Gilas (2021), a decisão do caso de Morelo, por meio
da sentença SUP-REC 046/2015, estabeleceu de forma clara os critérios para que os partidos cumprissem com a paridade vertical e horizontal nos municípios. A sentença mobilizou o Artigo 41 da Constituição e o Artigo 232 da LGIPE que posicionam a promoção
da paridade de gênero entre os objetivos dos partidos políticos. Além disso, como estes
artigos previam a paridade de forma específica apenas no Congresso da União e nos
Congressos Estaduais, a sentença também mobilizou o Artigo 1 da Constituição Política
dos Estados Unidos Mexicanos, que estabelece que cidadãos e cidadãs do país gozarão
dos Direitos Humanos reconhecidos pela Constituição e pelos tratados internacionais
assinados pelo México. Nesse sentido a sentença afirma que “o reconhecimento dos
direitos humanos derivados das fontes internacionais, sustentam e validam a incorporação do princípio de paridade de gênero aplicável em todos os processos do Estado”
(MÉXICO, 2015, tradução própria).
Este resultado foi conquistado com a participação ativa da Rede Mulheres no Plural, que
realizou uma forte campanha publicitária que manifestava desagravo sempre que os
Tribunais Estaduais emitiam decisões contrárias à paridade horizontal, mantendo a estratégia de ação em grupo. Em sua pesquisa, Piscopo (2017) entrevistou uma integrante
da Rede Mulheres no Plural que contou que, assim que a reforma eleitoral foi aprovada
sem incluir os municípios, a Rede tomou a decisão de levar à Justiça Eleitoral a demanda
pela paridade em todas as posições municipais. Vencida esta batalha, elas publicaram
um comunicado à imprensa, creditando este resultado à habilidade das mulheres em
dialogar com as Côrtes Eleitorais (Piscopo, 2017).
Em 2017, com o objetivo de aprofundar os resultados da paridade de gênero, o INE
aprovou um novo acordo. A tabela abaixo sistematiza o desenho das Leis de paridade
com estas novas Reformas:
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TABELA 2: a paridade de gênero em 2017
Paridade horizontal: exigência de paridade nas candidaturas por
Paridade
horizontal, vertical distritos uninominais, princípio de maioria simples, ao Congresso
da União, às assembleias estaduais e à Assembleia Legislativa do
e transversal

Distrito Federal. No nível local, um partido deve apresentar, no total
de municípios de um estado, paridade de gênero nas candidaturas
que competem para cada cargo (presidente/a municipal, síndicos/as
e regidores).
Paridade vertical: exigência de paridade de gênero nas listas de
candidaturas plurinominais, princípio de proporcionalidade, para o
Congresso da União, assembleias estaduais e Assembleia Legislativa
do Distrito Federal. No nível local, a paridade vertical significa que
no total de candidaturas de cada município (para presidente/a
municipal, síndicos/as/ regidores) haverá paridade.
Paridade transversal: diz respeito à alternância presente nas listas
de candidaturas. De modo que deixa de ser preciso contar com a
boa vontade dos partidos para que mulheres sejam alocadas em
posições competitivas.

Suplência de
Gênero

Titulares e suplentes do mesmo gênero.

Encabeçamento de
Listas

Pelo menos duas das cinco listas de candidaturas apresentadas por
cada partido à deputação pelo princípio proporcional devem ser
encabeçadas por mulheres. Para o Senado, a lista nacional única,
apresentada por cada partido, para eleição de senadores/as pelo
princípio de representação proporcional, deverá ser encabeçada por
13
uma mulher. Já as candidaturas ao Senado por maioria simples,
nas quais em cada distrito um partido postula uma lista com duas
fórmulas (titular + suplente), uma masculina e uma feminina, 50%
14
destas listas deverão ser encabeçadas por mulheres .

Regra dos Terços

Proíbe que os partidos postulem mulheres candidatas nos distritos
uninominais (maioria simples) historicamente perdedores.

Regra para a
Integração de
Coligações

Caso os partidos se coliguem e tenham um número ímpar de
distritos uninominais (maioria simples), o maior número de
candidaturas deverá ser de mulheres.

Circunscrições
Indígenas

As listas de candidaturas indígenas nos distritos com maioria
indígena deverão ser preenchidas de forma paritária.

13 Retornar à seção 2.1 para o sistema eleitoral mexicano.
14 Isso garante que mulheres também tenham chances de serem eleitas senadoras pelo princípio de primeira
minoria, no qual elege-se apenas a fórmula que ocupa o primeiro lugar da lista que ficou em segundo lugar.
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Os avanços do México por meio de passos normativos rumo à paridade e, mais do que
isso, à democracia paritária, não terminaram em 2017 e, em 2019, foi aprovada a chamada Paridade em Tudo. No entanto, esta última alteração será vista na próxima etapa,
junto com os resultados da implementação da paridade de gênero. Isso porque essa
normativa pode ser lida como resultado não só de novas estratégias adotadas por movimentos de mulheres, mas também da própria paridade de gênero no Legislativo.
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DEPOIS DA PARIDADE
Resultados e novos passos
Nesta última etapa, iremos nos voltar aos resultados conquistados pelas Leis de paridade de gênero no México. Para isso, olharemos para os resultados das eleições para o
Legislativo e o Executivo nos níveis nacional, estadual e municipal. Além disso, dedicaremos uma seção à aprovação da reforma constitucional de 2019 que introduziu o que
15
ficou conhecido como Paridade em Tudo .

3.1 A Paridade em Tudo
Depois do acordo aprovado pelo INE em 2017 para o ciclo eleitoral de 2017-2018, o próximo passo foi dado em 2019, com a aprovação da Reforma Constitucional de Paridade
de Gênero nos Órgãos do Estado, a Paridade em Tudo, como ficou conhecida. Conforme
indicado por Freidenberg e Gilas (2021), a iniciativa pela reforma constitucional apelidada de Paridade em Tudo foi impulsionada pela Rede Mulheres no Plural em conjunto
com diversos partidos políticos e outras redes e organizações de mulheres. Tal iniciativa
consistiu na exigência de que os três poderes e os três níveis de governo fossem conformados de forma paritária entre homens e mulheres (Freidenberg e Gilas, 2021).
A Reforma Constitucional de Paridade de Gênero nos Órgãos do Estado foi aprovada
por unanimidade no Senado no dia 14 de maio de 2019 e, posteriormente, alcançou
o mesmo consenso na Câmara dos Deputados, tendo sido publicada no Diário Oficial
no dia 6 de junho de 2019 (Fierro, 2020). Vale destacar que este consenso histórico dos
senadores e das senadoras e entre deputados e deputadas pelo reconhecimento dos
direitos políticos das mulheres (Fierro, 2020) aconteceu durante a legislatura de 201816
2021, chamada de Legislatura da Paridade . Com ela, foram alterados os artigos 2, 4, 35,
41, 52, 53, 56, 94 e 115 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos (MÉXICO,
2019).
O Artigo 41 estabelece, de maneira ampla, que os partidos políticos deverão garantir a
paridade de gênero na postulação de candidaturas. No que tange o Poder Executivo, a
mudança constitucional prevê que o princípio de paridade de gênero seja aplicado na
nomeação para os gabinetes do Poder Executivo nacional e para os seus equivalentes
nas demais entidades federativas e em organismos autônomos (Artigo 41). Em relação
ao Poder Judiciário, a Constituição assegura que a lei deverá estabelecer os procedimentos para a integração dos órgãos jurisdicionais de acordo com a paridade de gênero
(Artigo 94) (MÉXICO, 2019).

15 Em espanhol: Paridad em Todo.
16 Isso porque esta foi a primeira legislatura que alcançou a paridade de gênero
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Já as alterações em relação ao Legislativo determinam que as listas de candidaturas de
deputados/as proporcionais das 5 circunscrições eleitorais plurinominais deverão ser
encabeçadas por homens ou mulheres de forma alternada em cada período eleitoral
(Artigo 53). Da mesma forma, a lista apresentada por cada partido de senadores e senadoras a serem eleitos/as pelo princípio proporcional deverá ser encabeçada por um
candidato ou uma candidata de maneira alternada a cada eleição (Artigo 56). Quanto
aos governos municipais, as alterações aprovadas indicam que devem ser integrados
por um presidente ou presidenta municipal, síndicos e regidores em conformidade com
a paridade (Artigo 115). Além disso, estabelece que os municípios com maioria indígena também deverão escolher seus e suas representantes observando a paridade de
gênero (Artigo 2). Por fim, ficou estipulado o prazo de um ano para as alterações serem
incorporadas na legislação nacional (MÉXICO, 2019).
Para adequar a legislação às mudanças relativas à paridade de gênero introduzidas pela
Reforma Constitucional, o Congresso da União aprovou reformas, ao longo de 2020, nas
seguintes leis: Lei Geral de Instituições e Procedimentos Eleitorais, Lei Geral de Partidos
Políticos e Lei Orgânica do Poder Judicial da Federação. Além disso, nos anos de 2020 e
2021, foram publicados acordos do Instituto Nacional Eleitoral (INE) que estabeleceram
os moldes de aplicação da paridade de gênero na eleição de governadores e governadoras que aconteceram nestes anos. Deste modo, para as eleições estaduais de 2020,
ficou estabelecido que cada partido deveria contar com pelo menos 7 candidatas para o
total de 15 governos estaduais em disputa.

3.2 Resultados da Paridade no Legislativo: nível federal e estadual
Nesta seção, consideraremos os resultados das leis de paridade nas eleições para a
Câmara de Deputados e para o Senado bem como para os congressos locais e para
a Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Para fins comparativos, recuperamos os
percentuais de mulheres eleitas a partir de 2006 e, em seguida, relembramos quais as
regras em vigor que levaram a tal resultado.

TABELA 3
Ano
eleitoral
Percentual
de Mulheres
eleitas

Evolução de mulheres na Câmara dos Deputados

2006

2009

2012

2015

2018

2021

21,6%

27,8%

37%

42,6%

49,3%

49,6%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados mapeados pelo Instituto Nacional Electoral.
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A partir dos dados da Tabela 3, verificamos o caminho progressivo rumo à paridade de
gênero na Câmara de Deputados do México. As eleições de 2009 foram as primeiras
depois que as cotas de candidaturas passaram de 30% para 40%, mas, como vimos, elas
não se aplicaram para as candidaturas por maioria simples, o que correspondia a 60%
da Câmara dos Deputados. Além disso, estas eleições ficaram marcadas pela renúncia
de candidatas eleitas, para que assumissem seus suplentes.
O percentual geralmente tido como mínimo para que as mulheres atinjam uma massa
crítica e influenciem os debates parlamentares como um grupo, 30%, foi finalmente ultrapassado em 2012, quando as mulheres foram 37% da Câmara dos Deputados. Este
percentual foi resultado da ampla mobilização e da vitória das mulheres para que suplentes e titulares fossem do mesmo gênero e para que as cotas fossem aplicadas também às candidaturas por maioria simples. Em 2015, na primeira eleição depois aplicação
das leis eleitorais que previam a paridade de gênero, as mulheres chegaram a 42,6%.
Nas eleições de 2018, quando passaram a ser aplicadas a regra dos terços e as regras
17
sobre o encabeçamento das listas , as mulheres alcançaram 49,3%, conformando a legislatura que ficou conhecida como Legislatura da Paridade.
Já nas eleições de 2020, realizadas após a aprovação da Reforma Constitucional de Paridade de Gênero nos Órgãos do Estado e das subsequentes reformas nas leis eleitorais,
as mulheres se tornaram 49,6% da Câmara dos Deputados. Vale relembrarmos aqui
que em termos de eleições para o Legislativo, a alteração mais importante da reforma
consistiu nas novas regras de encabeçamento de lisas proporcionais.

TABELA 4
Evolução de mulheres no Senado

Ano
eleitoral

Percentual
de Mulheres
eleitas

2006

17,96%

2012

32,81%

2018

49,21%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados mapeados pelo Instituto Nacional Electoral18.

17 Conforme visto na Tabela 2.
18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Estadísticas y resultados electorales. México, Ciudad de México:
INE, s/d. Disponível em: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/resultados-electorales/
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Quando consideramos a evolução de mulheres eleitas para o Senado, temos que as
eleições de 2012, quando foram aplicados os 40% de cotas de candidaturas para candi19
datos/as ao Senado pelo princípio proporcional , o percentual de mulheres senadoras
passou de 17,96% para 32,81%. Já para as eleições de 2018, quando pela primeira vez
foram aplicadas as leis de paridade de gênero em eleições para o Senado, as mulheres
se tornaram 49,21% do total da câmara alta.
Para considerar os dados relativos aos Congressos locais, convém salientar que as eleições estaduais mexicanas não ocorrem de forma simultânea, de modo que os 31 estados e o Distrito Federal não renovam seus Congressos todos no mesmo ano. Assim, ao
invés de considerarmos os percentuais de mulheres eleitas por ciclo eleitoral, olharemos para a evolução de mulheres nos Congressos locais nos últimos dez anos. Foi entre
2010 e 2011 que os primeiros Estados adotaram em suas leis locais o chamado horizon20
te paritário, aplicando cotas de candidaturas de 40% .

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema de Indicadores de Gênero do
Instituto Nacional das Mulheres (INMUJERES)21.

A partir dos dados apresentados no Gráfico 1, podemos acompanhar o aumento progressivo e gradual de mulheres nos Congressos locais, acompanhando a também progressiva transformação da legislação eleitoral estadual. Como vimos nas seções anteriores, o caminho da paridade mexicana foi marcado por um movimento no qual as leis
locais e a legislação federal foram mutuamente se impulsionando (Freidenberg; Huitrón, 2017). Deste modo, quando a paridade foi incorporada na Constituição e nas leis
eleitorais federais em 2014, alguns Estados já previam a paridade de gênero em suas
eleições locais.

19 O que corresponde a 25% do total do Senado.
20 Os dados para o ano de 2016 não estão disponibilizados pelo Sistema de Indicadores de Gênero do
Instituto Nacional das Mulheres (INMUJERES).
21 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. Sistema de indicadores de género (Online). México:
Gobierno de México, s/d. Disponível em: Disponíveis em: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/
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De todo modo, percebemos no gráfico o primeiro crescimento expressivo de representantes mulheres nos Congressos locais do ano de 2014 para 2015, quando a Constituição Federal indicou que as Constituições e leis eleitorais estaduais também deveriam
garantir a paridade de gênero. Já entre 2009 e 2014, o percentual de mulheres eleitas
avançou de 21,90% para 26,11%, e em 2015 elas chegaram a 34,60% do total dos Congressos locais.

3.3 Resultados da Paridade nos Municípios
No caso dos munícipios, os anos eleitorais também variam. Desta forma, apresentamos
22
aqui a evolução de mulheres eleitas para os governos municipais, ayuntamientos , nos
três cargos que os compõem: presidentes ou presidentas municipais, síndicos e síndicas
e regidores ou regidoras. A elaboração dos gráficos teve como base os dados mapeados
pelo INMUJERES e a instituição informa que nem todos os munícipios disponibilizaram
seus dados. A especificação dos municípios faltantes pode ser encontrada nas notas de
rodapé dos gráficos. De toda forma, estas ausências não nos impediram de identificar
alguns movimentos gerais em termos de representação política feminina nos municípios.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema de Indicadores de Gênero do
Instituto Nacional das Mulheres (INMUJERES)23.

Como já vimos neste estudo, a paridade horizontal nos municípios foi e ainda é um
desafio para as mulheres. Dado que em muitos casos é uma lista única que elege presidentes/as municipais, síndicos/as e regidores/as, a única possibilidade de mulheres
chegarem à presidência municipal é encabeçando as listas partidárias. Acompanhando o gráfico, percebemos que embora tenha havido um crescimento gradual desde a
aprovação da paridade e os subsequentes acordos que a estenderam aos municípios, o
México ainda está longe de alcançar a paridade de gênero no Executivo municipal.

22 Como vimos na seção 2.
23 (Ibidem). Na data de fechamento, o INMUJERES não contava com informações sobre a presidência
municipal de 145 municípios: Baja California (1 município), Campeche (2 municípios), Chiapas (2 municípios),
Hidalgo (3 municípios), Michoacán de Ocampo (1 município), Morelos (3 municípios), Oaxaca (112 municípios),
San Luís Potosí (1 município), Sinaloa (1 município), Sonora (1 município), Tlaxcala (15 municípios) e Veracruz
(2 municípios).
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Por outro lado, o percentual de mulheres eleitas síndicas, posição que parecer estar em
segundo lugar na hierarquia dos ayuntamientos, ultrapassou os 50%, como vemos no
Gráfico 3.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema de Indicadores de Gênero do
Instituto Nacional das Mulheres (INMUJERES)24.

Embora seja uma boa notícia o alto percentual de mulheres eleitas para o cargo de síndicas, este número também pode ser interpretado como um sintoma da sua ausência
na primeira posição das listas partidárias para a eleição dos ayuntamientos. De modo
que, ao não serem posicionadas de forma competitiva para o cargo de presidentas municipais, as mulheres ocupam as listas a partir da segunda posição, competindo no máximo para o cargo de síndicas. Por fim, no Gráfico 4 vemos a relação entre regidores e
regidoras, que aparece como a mais próxima do equilíbrio e da paridade. Assim como
nos outros casos, o percentual de mulheres eleitas regidoras apresenta um crescimento
gradual e contínuo, acentuado a partir dos acordos de 2015 e 2017 que estabeleceram
que a paridade horizontal e vertical deveria se estender aos municípios.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema de Indicadores de Gênero do
Instituto Nacional das Mulheres (INMUJERES)25.

24 (Ibidem). Na data de fechamento, 20 municípios não haviam disponibilizado seus dados: Chiapas (12
municípios), Guererro (2 municípios), Nuevo León (1 município) e Puebla (5 municípios). Além disso, o Sistema
de Indicadores de Gênero do INMUJERES não presenta os dados para: 2012, 2014, 2016 e 2018.
25 (Ibdem). Na data de fechamento, 23 municípios não haviam disponibilizado seus dados: Chiapas (12
municípios), Guererro (2 municípios), Jalisco (1 município), Nuevo León (1 município), Puebla (5 municípios) e
San Luís Potosi (2 municípios). Além disso, o Sistema de Indicadores de Gênero do INMUJERES não presenta os
dados para: 2012, 2014, 2016 e 2018.
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3.4 Resultados da Paridade nos Governos Estaduais
Mais uma vez, vale reiterar que as eleições estaduais no México não ocorrem todas simultaneamente. Dessa forma, torna-se difícil uma análise por ciclo eleitoral. No entanto,
o avanço garantido pela Lei de Paridade em Tudo e os acordos do INE em 2020 e 2021
garantiram um aumento histórico.
A primeira mulher eleita governadora no México foi Griselda Álvarez de León, que governou o Estado de Colima entre 1979 e 1985. Depois dela, até 2020, apenas outras oito
mulheres exerceram o cargo de governadoras no México. O cenário mudou nas primeiras eleições para governos estaduais após a reforma constitucional que estabeleceu a
paridade nos três níveis de governo. Em 2020, quando estavam em disputa o governo
de 15 estados, 6 mulheres foram eleitas, ou seja 40% do total.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste relatório, exploramos os passos até que leis de paridade de gênero se
tornassem uma realidade na política mexicana. Em um primeiro momento, passamos
pelo contexto mexicano de democratização gradual através de reformas eleitorais e
constitucionais. Com isso, compreendemos que a aplicação de cotas fez parte das estratégias de mulheres atuantes pelo aumento da participação política feminina e que
a inserção das propostas de cotas em projetos de reformas eleitorais e constitucionais
mais amplas foi o primeiro passo de um caminho longo em busca da paridade de gênero. Este contexto de reformas consecutivas e de articulação de mulheres para incidirem
nestes debates conduziu ao cenário de 2014, quando a paridade de gênero foi constitucionalizada.
Depois, voltamo-nos ao sistema político-eleitoral do México, uma etapa fundamental
para compreender a aplicação da paridade de gênero. Em seguida, passamos pelos passos institucionais da paridade, em conjunto com as estratégias adotadas para a sua
aprovação. Nesta etapa, tornou-se evidente a importância da aproximação entre as
organizações de mulheres e as autoridades eleitorais. Uma aproximação fundamental
para que fossem tomadas decisões que garantissem um melhor cumprimento das cotas
e, depois, o devido cumprimento da paridade.
Por fim, a última etapa trouxe a ampliação e os resultados da paridade de gênero no
México. Os resultados apontam para a efetividade das leis aprovadas para a garantia de
paridade no legislativo Federal, Estadual e Municipal. Em relação a paridade horizontal
prevista para os municípios, que é o que garantiria a chegada de mulheres ao Executivo
municipal, vemos que ainda é um desafio a ser vencido. Por outro lado, os primeiros
resultados da Reforma Constitucional de Paridade de Gênero nos Órgãos do Estado são
bastante positivos quando consideramos a eleição de mulheres como governadoras. A
nova lei garantiu que em apenas uma eleição, na qual estavam em disputa 15 governos
estaduais, fossem eleitas 6 governadoras. Esse é quase o mesmo número de governadoras já eleitas em toda a história do país.
O México é mais um país latino-americano que adotou a paridade de gênero depois de
muitas tentativas frustradas de garantir a efetividade das cotas de candidaturas. Mas,
os resultados dessas tentativas, mesmo longe do esperado, já eram mais altos do que
os percentuais de mulheres no parlamento no Brasil em 2021. Nesse sentido, em 2006,
o percentual de mulheres na Câmara dos Deputados no México era de 21,6% e no Se-
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nado elas eram 17,96%. Por um lado, o percentual de parlamentares a serem eleitos/
as por maioria simples puxava para baixo o percentual de mulheres eleitas e dificultava
o desempenho das cotas. Por outro lado, o percentual eleito por voto proporcional em
listas fechadas, garantia que, pelo menos a estas candidaturas, as cotas fossem corretamente aplicadas. Em seguida, o mesmo ocorreu com a paridade de gênero, por um
lado, para o percentual eleito pelo princípio proporcional com listas fechadas foi possível a aproximação entre paridade e alternância, tal como ocorrido na Bolívia. Por outro
lado, foi preciso desenvolver outras estratégias que se aplicassem de forma efetiva às
candidaturas uninominais.
Como sabemos, no Brasil, temos a vantagem de não termos deputados/as eleitos/as
em distritos uninominais, o que é tradicionalmente visto como prejudicial à eleição de
mulheres e à aplicação de cotas (Matland, 2005). Por outro lado, a existência de listas
abertas, ao invés de fechadas, como em países como México e Bolívia, exige que o caminho para garantir a efetividade de cotas ou de uma possível lei de paridade seja outro.
Apesar das diferenças, o caso mexicano deve ser tido como um exemplo. O México
ocupa hoje a liderança de mulheres no parlamento entre os países latino-americanos e,
que, além disso, também caminha para a paridade no Poder Executivo, resultados que
poderemos acompanhar nos próximos processos eleitorais locais.
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